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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0724935-53.2018.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

SANENG SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO (A):

DRA. JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (OAB/MT 21.354).

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento formulado por SANENG 

SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA em relação aos autos n. 

6877-45.2003.811.0041 (CÓDIGO 117995) com subsequente 

redistribuição do feito para umas das Varas Cíveis da Comarca de 

Cuiabá/MT.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para 

providências pertinentes.

Proceda-se com o necessário e após arquive-se.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0723446-78.2018.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO

ADVOGADO (A):

DR. LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU (OAB/MT 18.215).

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO 

para desarquivamento do processo n. 7509-42.2001.811.0041 (CÓDIGO 

32263), estando o expediente devidamente instruído com a procuração e 

declaração de hipossuficiência a fim de embasar o pedido de gratuidade 

da taxa de desarquivamento.

Dessa forma, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à taxa de 

desarquivamento, exclusivamente em relação a este pedido.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para 

providências pertinentes quanto ao desarquivamento e retorno do feito à 

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para análise do pedido referente 

ao alvará judicial.

Proceda-se com o necessário e após arquive-se.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806783 Nr: 13268-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIME TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930877 Nr: 49749-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG COSTA & COSTA LTDA ME, JAMES KLÉBER 

GOMES DA COSTA, ROSINETE AIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

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

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

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

R$395,90(trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770389 Nr: 23405-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARTINS MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEN LYS PORTO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:195142/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788582 Nr: 42562-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FRAGA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856199 Nr: 58556-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA, ALAN ANTONIO 

COMINATTO DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438908 Nr: 16100-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPE - ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 

BOMBEIROS MILITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

620,37 (seiscentos e vinte reais e trinta e sete centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$206,94(duzentos 

e seis reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906618 Nr: 34681-02.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

353,81 (trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 147,10(cento e 

quarenta e sete reais e dez centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808428 Nr: 14893-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

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

OAB:13842-A/MT

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

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

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

1.367,70 (um mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), 

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

forma separada, sendo R$683,85(seiscentos e oitenta e três reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

683,85(seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941671 Nr: 55562-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYKE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:49142/SP

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

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

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

2.180,40 (dois mil e cento e oitenta reais e quarenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$1.090,20(um mil e noventa reais e vinte centavos), 
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para recolhimento da guia de custas e R$ 1.090,20(um mil e noventa reais 

e vinte centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928082 Nr: 48269-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI VILARINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952747 Nr: 1352-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373603 Nr: 10098-26.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENNER DE FARIA OLIVEIRA

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

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

OAB:OAB/MT 12.790

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

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184155 Nr: 31675-36.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURAMY MARIA MARTINS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR CARNEVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO B. CASTRO PASSARE - 

OAB:6199/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - OAB:4.630, 

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT, UNIJURIS/UNIC - 

CAMPUS BARÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9928/A-MT, TIAGO AUED - OAB:227080 - SP

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

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

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

297,77 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), a 

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

forma separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$91,06 (noventa e 

um reais e seis centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740156 Nr: 36851-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MAICO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 5 de 731



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865978 Nr: 6351-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE 

- OAB:12.573, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE - 

OAB:12596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354610 Nr: 24982-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMUNIDADE TERAPEUTICA - NINHO DA AGUIA LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA COLINO BISPO DOS 

SANTOS - OAB:10.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

R$134,24(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865977 Nr: 6350-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRAD - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79000 Nr: 5368-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA MONTEIRO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO LEOPOLDO 

TENUTA - OAB:631 - MT

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

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

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

259,41 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20253 Nr: 5932-63.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, Reinaldo Celso 

Bignardi - OAB:60348/SP, RENATA CINTRA DE CARVALHO - 

OAB:9.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

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

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

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

346,75 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815713 Nr: 22166-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACIANO BATISTA DE VARGAS SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823783 Nr: 29862-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI NATALINO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358763 Nr: 29140-95.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTRO JOSÉ DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

580,20 (quinhentos e oitenta reais e vinte centavos), a que foi condenado 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$166,77(cento e 

sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879484 Nr: 16483-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINAILDE DE SOUZA MELO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107421 Nr: 11107-72.1999.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO NOEL PREVIDENTE 

- OAB:3424-A/MS, ROSENI G. H. - OAB:

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

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

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

571,49 (quinhentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 6047-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.937-O/MT

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

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

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

259,05 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26033 Nr: 2302-67.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIM JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ARMAZÉNS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

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

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

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

213,66(duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67763 Nr: 5848-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FABER VIEGAS, RONDON BRASIL VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Rabello de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:14206-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BAPTISTA 

JARROS - OAB:6255/MT, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, SANTO SCARAVELLI - OAB:2847-A/MT

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

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

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

R$425,27 (quatrocentos e vinte e cinto reais e vinte e sete centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833702 Nr: 39087-03.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO ALVES MENDES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.194-A

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

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

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

423,86 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), a que 

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

separada, sendo R$242,12(duzentos e quarenta e dois reais e doze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 181,74(duzentos e 

oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003907-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

M. R. C. (REQUERENTE)

L. P. D. C. (REQUERENTE)

M. P. C. J. (REQUERENTE)

F. M. E. S. (ADVOGADO(A))

C. C. D. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. C. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003907-64.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE INVENTARIANTE, por 

meio do seu patrono, para, no prazo de 5 dias, apresentar os dados 

bancários para expedição do alvará eletrônico. CUIABÁ, 4 de setembro de 

2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021784-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MURRA DELATORRE (AUTOR(A))

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOPHIA PAULINO DELATORRE (RÉU)

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA PAULINO OAB - 038.991.141-08 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1021784-80.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RODRIGO MURRA DELATORRE 

RÉU: SOPHIA PAULINO DELATORRE REPRESENTANTE: JESSICA PAULINO 

Vistos etc. Aguarde-se o decurso do prazo de contestação. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 4 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003387-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR(A))

M. B. D. A. D. S. (AUTOR(A))

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

Y. F. D. A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKNI AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003387-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MYELLE BEATRIZ DE ALMEIDA 

DA SILVA, YASMIM FRANCIS DE ALMEIDA DA SILVA, LENICE 

BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO RÉU: EIKNI AUGUSTO DA SILVA 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca da 

proposta de acordo constante do id 15088683, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 4 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024284-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. P. (EXEQUENTE)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

J. C. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EXECUTADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1024284-56.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: VALENTINA CUSTODIO PENCO, 

JOAQUIM CUSTODIO PENCO, JULIANA CUSTODIO DE SOUZA 

EXECUTADO: FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO Vistos etc. 

Intimem-se as partes, para manifestarem-se acerca do cálculo constante 

do id 15041402, no prazo de 05 (cinco) dias, após conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 4 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028270-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAHEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA NEVES RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1028270-81.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência. 

CUIABÁ, 4 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003907-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

M. R. C. (REQUERENTE)

L. P. D. C. (REQUERENTE)

M. P. C. J. (REQUERENTE)

F. M. E. S. (ADVOGADO(A))

C. C. D. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. C. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003907-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MIRIAM REGO CASTRO, 

MIGUEL PEREIRA CASTRO JUNIOR, MORGANA RITA CASTRO, 

LINDINALVA PEREIRA DE CAMPOS INVENTARIADO: MIGUEL PEREIRA 

CASTRO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, 

perante este Juízo, por Miriam Rego Castro e outros, em decorrência da 

sentença proferida no id. 14318076. Alegam os embargantes a ocorrência 

de omissão, em face da ausência de apreciação do pedido de liberação da 

quantia necessária à quitação do ITCMD e para o pagamento das custas, 

diante do indeferimento do pedido de gratuidade processual, o que lhes 

assiste parcial razão, já que o indeferimento da gratuidade processual se 

deu na própria sentença. Entretanto, visando à economia processual, 

aproveito para apreciar o pedido de levantamento de valores necessários 

ao pagamento das custas. Diante do exposto, nos termos do art. 1022, 

inciso II, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos 

embargos declaratórios, para que passe a constar da sentença 

embargada: “DEFIRO o pedido de levantamento dos valores necessários 

ao para recolhimento do ITCMD e das custas processuais remanescentes, 

devidamente comprovados nos autos. Expeça-se o alvará competente, em 

favor da inventariante, transferindo-a em conta a ser fornecida, no prazo 

de 05 (cinco) dias”. A presente decisão é parte integrante da sentença 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Manifestação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003907-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

M. R. C. (REQUERENTE)

L. P. D. C. (REQUERENTE)

M. P. C. J. (REQUERENTE)

F. M. E. S. (ADVOGADO(A))

C. C. D. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. C. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003907-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MIRIAM REGO CASTRO, 

MIGUEL PEREIRA CASTRO JUNIOR, MORGANA RITA CASTRO, 

LINDINALVA PEREIRA DE CAMPOS INVENTARIADO: MIGUEL PEREIRA 

CASTRO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, 

perante este Juízo, por Miriam Rego Castro e outros, em decorrência da 

sentença proferida no id. 14318076. Alegam os embargantes a ocorrência 

de omissão, em face da ausência de apreciação do pedido de liberação da 

quantia necessária à quitação do ITCMD e para o pagamento das custas, 

diante do indeferimento do pedido de gratuidade processual, o que lhes 

assiste parcial razão, já que o indeferimento da gratuidade processual se 

deu na própria sentença. Entretanto, visando à economia processual, 

aproveito para apreciar o pedido de levantamento de valores necessários 

ao pagamento das custas. Diante do exposto, nos termos do art. 1022, 

inciso II, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos 

embargos declaratórios, para que passe a constar da sentença 

embargada: “DEFIRO o pedido de levantamento dos valores necessários 

ao para recolhimento do ITCMD e das custas processuais remanescentes, 

devidamente comprovados nos autos. Expeça-se o alvará competente, em 

favor da inventariante, transferindo-a em conta a ser fornecida, no prazo 

de 05 (cinco) dias”. A presente decisão é parte integrante da sentença 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004583-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO CANDIDO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BATISTA CANDIDO NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1004583-12.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ANTONINHO CANDIDO NUNES PARTE RÉ: MARCOS BATISTA 

CANDIDO NUNES INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS. DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:17/02/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Antoninho Candido Nunes, em benefício de seu filho, Márcio Batista 

Candido Nunes, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos. A ação fora recebida, através da decisão de id. 

4897594, que nomeou o requerente como curador de Márcio Batista 

Candido Nunes. Oficiado o INSS em busca de informações, acerca da 

existência de auxílio previdenciário, fora informado pela instituição no id. 

7345734, que não há benefício, em favor do curatelado. No id. 4897594 foi 

nomeado curador especial que, apresentou contestação por negativa 

geral, no id. 10380877. Realizado estudo social (id. 9725488), 

constatou-se que o requerente supre as necessidades do curatelado, 

tendo total aptidão para o encargo de curador. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer id.10964290. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Curatela proposta, perante este Juízo, por Antoninho Candido Nunes, 

em benefício de seu filho, Márcio Batista Candido Nunes, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere às pessoas absolutamente 

incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por entender que a tomada de decisão apoiada não seria 

a forma mais adequada, em face do diagnóstico de esquizofrenia 

paranoide (CID F.20.0), de Márcio Batista Candido Nunes. O relatório 

médico de id. 4890905, corroborado pelo estudo social, demonstram que o 

curatelando necessita de um curador para representa-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que este não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de esquizofrenia paranoide, evidenciando-se a pertinência 

da presente medida protetiva. Diante do exposto e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de MÁRCIO 

BATISTA CANDIDO NUNES, declarando-o impossibilitado de exercer 

sozinho os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da 

Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, razão pela qual 

nomeio-lhe como curador, seu pai ANTONINHO CANDIDO NUNES. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 12 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos perante este Juízo, 

por Antoninho Candido Nunes, em decorrência da sentença constante do 

id. 11095201. Pleiteia a parte embargante, que seja sanado erro material 

constante na sentença embargada, quanto ao prenome do interditando 

Marcos Batista Candido Nunes, já que constou na mesma Márcio Batista 

Candido Nunes. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, para que conste da sentença de id. 11095201: “ Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Antoninho 

Candido Nunes, em benefício de seu filho, MARCOS BATISTA CANDIDO 

NUNES, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos. A ação fora recebida, através da decisão de id. 4897594, 

que nomeou o requerente como curador de MARCOS BATISTA CANDIDO 

NUNES. Oficiado o INSS em busca de informações, acerca da existência 

de auxílio previdenciário, fora informado pela instituição no id. 7345734, 

que não há benefício, em favor do curatelado. No id. 4897594 foi nomeado 

curador especial que, apresentou contestação por negativa geral, no id. 

10380877. Realizado estudo social (id. 9725488), constatou-se que o 

requerente supre as necessidades do curatelado, tendo total aptidão para 

o encargo de curador. Instado a se manifestar o digno Ministério Público 

opinou pelo deferimento do pedido de curatela, conforme parecer 

id.10964290. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Antoninho Candido Nunes, em benefício 

de seu filho, MARCOS BATISTA CANDIDO NUNES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante 

a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O 

douto Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria a forma mais adequada, em 

face do diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F.20.0), de MARCOS 

BATISTA CANDIDO NUNES. O relatório médico de id. 4890905, 

corroborado pelo estudo social, demonstram que o curatelando necessita 

de um curador para representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este 

não consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de 

esquizofrenia paranoide, evidenciando-se a pertinência da presente 

medida protetiva. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil e, decreto a curatela de MARCOS BATISTA 

CANDIDO NUNES, declarando-o impossibilitado de exercer sozinho os atos 

da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, razão pela qual 

nomeio-lhe como curador, seu pai ANTONINHO CANDIDO NUNES. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§ 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

Custas. P. R. I. C.”. A presente decisão é parte integrante da sentença 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026426-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (AUTOR(A))

L. S. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. Y. L. S. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PEREIRA SANTANA OAB - 011.492.231-46 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1026426-96.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 4 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1172799 Nr: 41204-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:DÉBORA VIEGAS DA SILVA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Patrícia Lima Gomes, em face 

de Sebastião Amador Gomes Junior, devidamente representada nos 

autos.

Esclarece a parte autora, que o curatelando, seu irmão, é portador de 

Esquizofrenia, além de Epiléptico – CID F20 e G40 – id. 15, o que o 

impossibilita ao exercício dos atos da vida civil.

A ação foi recebida, por meio da decisão de fl. 23, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória do 

curatelando. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação 

quanta à eventual auxílio previdenciário. Termo de curatela assinado – fl. 

24.

Relatório de estudo social consta das fls. 27/30.

O requerido foi devidamente citado, na pessoa de sua curadora 

provisória, conforme certificado à fl. 32, razão pela qual foi nomeado 

curador especial, para promover-lhe a defesa, que, por sua vez, 

apresentou contestação por negativa geral às fls. 45/46.

Informação do INSS, quanto à existência de benefício assistencial, em 

nome do curatelando, consta à fl. 38.

 Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a 

decisão que nomeou a autora curadora da requerida às fls. 49/50.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação.

 Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC.

A limitação da capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato 

excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, justificável 

somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o exercício 

dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 

753, do CPC.

Analisando detidamente os autos, restou devidamente comprovado que o 

curatelando é portador de Esquizofrenia - CID F20.0, além de apresenta 

quadro de epilepsia – CID 40, conforme atesta o laudo médico, que 

acompanha a inicial.

A fim de corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo 

psicossocial – fls. 27/30, por meio do qual se constatou que o curatelando 

“encontra-se residente junto à sua genitora Sr.ª Clarinda, está aposentado 

e visivelmente impossibilitado de realizar qualquer atividade, mesmo 

porque não está em condições saudáveis de exercer atos da sua vida 

civil, é dependente dos familiares para ir ao médico, para tomar seus 

medicamentos e até mesmo para ter boa higiene pessoal, os cuidados com 

o interditado e a administração da casa está sob o comando e 

responsabilidade da requerente”.

Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, encontrando-se a autora, sua irmã, apta ao 

exercício do encargo.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de SEBASTIÃO AMADOR 

GOMES JUNIOR, tornando definitiva a decisão provisória, para que a 

autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de 

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curador, a requerente PATRÍCIA LIMA GOMES.

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC.

 Expeça-se o termo de compromisso definitivo.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

 Sem custas.

P. R. I. C.

 Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1136719 Nr: 25949-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ, FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR RODRIGUES - 

OAB:23456/O, Yaná Christina Eubanck Gomes - OAB:5.495

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), Dra. ELAINE CARDINALI 

AÉRE, para proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC, tendo em vista tratar-se de processo com 

prazo comum as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025187-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto (ADVOGADO(A))

CLEONICE GONCALVES PIAU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Não tem Polo Passivo (RÉU)

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025187-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLEONICE GONCALVES PIAU 

RÉU: NÃO TEM POLO PASSIVO, ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Pedido Tardio de Registro de Nascimento, 

proposta por Cleonice Gonçalves Piau, em favor de sua filha, Patrícia 

Maria Luzia Gonçalves Maggi Scheffer, devidamente qualificada nos 

autos. A presente ação foi distribuída para esta Vara Judicial. Todavia, o 

referido processo insere-se no âmbito de competência das Varas Cíveis, 

nos termos do disposto pelo art. 51, VI da Lei 4.984/85 (COJE). Assim, 

respeitando-se o princípio do Juiz natural, remetam-se os presentes autos 

ao ilustre Cartório Distribuidor, para redistribuição desta ação, à uma das 

Varas de Jurisdição Civil, com competência de feitos gerais, dessa 
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comarca. Cumpra-se com a urgência que a situação requer. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026202-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO TSUGUMITI FUKUHARA (REQUERENTE)

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE ROMEIRO YAMANIA FUKUHARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1026202-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAURO TSUGUMITI 

FUKUHARA REQUERIDO: LUCILENE ROMEIRO YAMANIA FUKUHARA 

Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 15036658. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso c/c Partilha de bens c/c Oferta de Alimentos e Guarda 

Compartilhada, proposta por Mauro Tsugumiti Fukuhara, em face de 

Lucilene Romeiro Yamania Fukuhara, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O documento constante do Id. nº 14743089 demonstra o vínculo de 

parentesco existente entre o autor e o infante, visto que, são pai e filho. 

Ante a oferta de alimentos formulada pelo autor, fixo os alimentos 

provisórios em 41,92% (quarenta e um vírgula noventa e dois por cento) 

do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) 

de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em 

folha de pagamento do alimentante, junto ao Município de Cuiabá[1] e, 

depósito na conta bancária, junto ao Banco do Brasil, conta corrente nº 

30.377-1, agência nº 02128, em nome da requerida. Os alimentos incidirão, 

também, nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias. Via de 

consequência, regulamento, provisoriamente, o tempo de convívio do 

genitor, com seu filho, nos finais de semana alternados, iniciando-se a 

rotina na sexta-feira quando, o genitor pegará o infante no lar materno, 

entregando-o no mesmo local no domingo subsequente, até as 20:00 

horas. Designo sessão de mediação, para o próximo dia 15 de outubro de 

2018, às 08:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. Cite-se a 

parte ré[2] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. O autor deverá trazer aos 

autos, em 10 (dez) dias, cópia de seu comprovante de remuneração, dos 

últimos 03 (três) meses. Intime-se o autor, por meio de seu advogado. 

Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da 

presente como mandado de citação e intimação. Notifique-se o nobre 

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

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Prefeitura 

de Cuiabá – Endereço: Rua Joaquim Murtinho, Praça Alencastro, nº 158. 

[2] Lucilene Romeiro Yamania Fukuhara – Endereço: Rua Nova Iguaçu, nº 

589, Bairro: Coophema, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.095-118. ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015543-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE PONTES (RÉU)

LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015543-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SILVANA MARQUES DA SILVA 

RÉU: MARCIO CEZAR DE PONTES Vistos etc. Em consonância com o 

parecer do digno Ministério Público (id. 14724247) e, diante de tudo mais 

que dos autos consta, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º do Código de 

Processo Civil, DEFIRO parcialmente o requerimento do id. 13448056 e, 

concedo a SUSPENSÃO da presente ação executiva, pelo prazo de 12 

(doze) meses. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte 

exequente, por meio da nobre Defensoria Pública, para que, se manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento 

da presente ação, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. 

Faça constar da comunicação que seu silêncio será entendido por este 

juízo, como reconhecimento tácito do cumprimento integral da obrigação. 

Remeta-se ao arquivo provisório, com baixa no relatório mensal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010319-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE LIMA SOUZA (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES (ADVOGADO(A))

ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LUIS ROBERTO RODRIGUES DA FONSECA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010319-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LAURA CRISTINA DE LIMA 

SOUZA RÉU: LUIS ROBERTO RODRIGUES DA FONSECA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

proposta por Laura Cristina de Lima Sousa, em face de Luis Roberto 

Rodrigues da Fonseca, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a 

parte autora que, as partes conviveram, em união estável, durante onze 

anos, com início no ano de 1998, tendo a convivência se findado no ano 

de 2009. Da união, adveio um filho, Luiz Eduardo Souza da Fonseca, 

nascido na data de 05/05/2003. Informou que, na constância da união 

adquiriram um imóvel, sendo que, quando do término da união teriam 

acordado que o imóvel seria vendido e repartido entre ambos, o que não 

foi realizado até o momento, razão pela qual, busca o reconhecimento e 

dissolução da união estável, a partilha do imóvel e a condenação do 

requerido ao pagamento de lucros cessantes, referentes aos últimos 

cinco anos, do valor do aluguel do imóvel, no montante de R$ 37.500,00 

(trinta e sete mil e quinhentos reais). A inicial foi acompanhada pelos 

documentos pessoais da autora, certidão de nascimento do filho, cópia de 

orçamento, datado de 18/09/2007, extrato do Banco Bradesco, boleto de 

condomínio, com vencimento, na data de 05/03/2017, conta de telefone 

celular, recibos referentes às aulas de reforço pagas ao filho, recibos de 

pagamento de faxinas, cópia da conta de energia, com vencimento no mês 

de fevereiro de 2017, foto de um caminhão tanque, fotos das partes 

durante a união e recibo de hospedagem. A ação foi recebida, em 07 de 

abril de 2017, nos termos da decisão de id. 5917293, que deferiu a 

gratuidade processual, designou data para a realização da audiência de 

tentativa de conciliação e determinou a citação do requerido. O requerido 

foi regularmente citado, conforme certificado no id. 8118064. A audiência 

de tentativa de conciliação, realizada na data de 24 de julho de 2017, 

restando inexitosa. A contestação consta do id. 9402037, na qual o 

requerido apresenta impugnação à gratuidade processual, alegando a 

ausência de prova a substanciar a afirmada hipossuficiência econômica, 

e, quanto ao mérito, sustentou, em síntese, que somente passou a 

conviver com a autora no ano de 2001 e que o lar conjugal foi deixado 

pela autora, que somente retornou, para pegar seus pertences pessoais, 

móveis que guarneciam a residência, permanecendo na posse do veículo 

Ford Focus, tudo adquirido na constância da união. Ademais, sustentou 

que o imóvel residencial a que a autora visa à partilha, se trata de imóvel 

pessoal, já que adquirido por permuta de um sítio, quando do divórcio com 

sua ex-esposa, além de aventar a existência de bens partilháveis e 

dívidas do casal que não foram mencionadas pela autora. Pugna pela 

parcial procedência da ação, somente para reconhecer a união estável 
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entre as partes, com início a partir do ano de 2001 até o ano de 2009, 

pugnando pela partilha de todos os bens amealhados e pela condenação 

da autora, em litigância de má-fé, além de danos morais. Impugnação à 

contestação consta do id. 9881576, quando, então a parte autora retifica a 

data de início da união, afirmando que teve início no ano de 1999, época 

em que o requerido já se encontrava separado de sua esposa Rosimeire 

Teixeira, sustentando que já naquele ano foram morar juntos, impugnando 

a versão dos fatos apresentada pelo requerido. No id. 10798464, a parte 

autora informou que as questões referentes ao filho menor estavam 

sendo discutidas em ação própria nº. 1009450-48.2017.8.11.0041, em 

trâmite, perante à 2ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de 

Cuiabá. Foi realizada sessão de mediação com as partes, na data de 

16/04/2018, contudo, a mesma restou infrutífera. A ação foi saneada 

quando, então, fixados os pontos controvertidos, foi designada data para 

a realização da audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento. O ato designado para a colheita da prova oral, foi realizado na 

data de 12/06/2018, oportunidade em que foi tomado o depoimento pessoal 

das partes e inquiridas duas testemunhas da parte autora, declarando-se 

encerrada a instrução, fixando-se prazo para memoriais finais. A parte 

autora apresentou memoriais finais no id. 13794363 e a parte requerida no 

id. 13823049. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, proposta por Laura 

Cristina de Lima Sousa, em face de Luis Roberto Rodrigues da Fonseca, 

devidamente qualificados nos autos. Preliminarmente, o requerido 

apresentou impugnação à gratuidade processual concedida à parte 

autora, contudo, limitou-se a alegar a ausência das condições que 

autorizariam a sua concessão. Sendo assim, a inexistência de efetiva 

demonstração da capacidade financeira da autora não é capaz de afastar 

a presunção decorrente do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, há 

considerar que nos autos não há qualquer elemento que reforce o 

alegado, razão pela qual, rejeito a impugnação apresentada. Inexistentes 

outras preliminares, passo à análise do mérito da ação. 1. Do 

Reconhecimento e Dissolução da União Estável. A união estável 

estabelecida entre as partes é fato incontroverso nos autos, assim como 

o é a data em que teve fim. Permaneceu controversa a data em que teve 

início, já que segundo a autora, esta se deu no ano de 1999 e segundo o 

requerido no ano de 2001. É ainda incontroverso que o requerido era 

casado, vindo a se separar da esposa, somente no ano de 1999, já que o 

requerido reconhece que estava casado de fato e judicialmente no ano de 

1998 (id. 9402037, p. 9). A união estável é reconhecida como entidade 

familiar com a Constituição Federal de 1988 e, foi regulada pelo Código 

Civil nos artigos 1.723 e seguintes, dos quais se extrai que se forma pela 

convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir 

família entre duas pessoas. Analisando as provas documentais juntadas 

aos autos, nenhuma é capaz de elucidar a questão, isso porque as 

fotografias, não traduzem o animus do relacionamento, já que união 

estável não se confunde com namoro, em que pese a tênue linha que os 

separa nos dias de hoje. Por outro lado, as testemunhas arroladas pela 

autora convergem no sentido de que o início se deu no ano de 1999, 

quando foram residir juntos. Vejamos: “(...) Eles vivam como marido e 

mulher. Eles moraram na casa de mãe de Laura. A ex mulher de Roberto 

levava meus filhos para escola, isso foi no ano de 1998. Posteriormente, 

Roberto começou a levar a filha de Laura para escola em 1999. Eles 

começaram a se relacionar e foram morar juntos em uma kitnet neste 

mesmo ano. Moraram lá por alguns meses, só depois que foram morar nos 

fundos da casa de Francisca, mãe de Laura” – sic. id. 13635518 (p. 11). 

“Eu conheço Laura há 33 anos. Conheci Roberto quando eles casaram. 

Eles se conheceram no ano de 1998 e foram morar juntos em 1999. Eles 

foram morar em uma casa pequena. Após, foram morar nos fundos da 

casa da mãe de Laura” – sic. 13635518 (p. 13). Verifica-se, pois, que o 

depoimento das testemunhas permite o reconhecimento que a união 

estável estabelecida entre as partes teve início no ano 1999, até porque, o 

requerido não realizou nenhuma prova a corroborar sua alegação de que 

o início se verificou no ano de 2001, sendo este, fato modificativo do 

direito da autora a ele caberia o ônus da prova. Sendo assim, resta 

demonstrada que a união estável estabelecida entre as partes se verificou 

entre os anos de 1999 e 2009. 2. Da Partilha dos bens. Preliminarmente, 

condigno que, em face da natureza dúplice das ações de família, 

notadamente quanto à partilha de bens, uma vez realizado o pedido de 

partilha de bens do casal, engloba-se todo o patrimônio deste alcançado, 

durante a união, bastando, para tanto, prova de sua constituição pela 

parte que o alega. Nesse cenário, a parte autora buscou a partilha do 

imóvel residencial, que serviu de residência para a família, durante a união, 

enquanto a parte demandada sustenta a necessidade de partilha dos 

direitos incidentes sobre o imóvel rural, localizado no Município de Rio 

Branco/MT, denominado Fazenda Boa Vista – id. 9402284, e do veículo 

Ford Focus 1.6L FC, 2005/2005, placa HSF7692 – id. 9402549, além das 

dívidas constituídas pelo casal. Em se tratando de união estável, 

aplicam-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da 

comunhão parcial de bens. Segundo dispõe o art. 1.658, do Código Civil, 

comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, 

com as exceções dos artigos que o seguem. No que tange ao imóvel 

residencial, verifica-se que os direitos dele decorrentes foram adquiridos 

pelo requerido, no ano de 2000 – id. 9405010, ou seja, durante a união 

estável. Ocorre que, a parte autora reconheceu em seu depoimento 

pessoal que o imóvel residencial, foi parcialmente pago mediante dação em 

pagamento do sítio de propriedade exclusiva do requerido, contrariando 

assim, a versão de permuta sustentada pelo requerido, vejamos: “(...) Na 

separação Roberto deixou todos os bens para a esposa, no entanto ela 

não se lembrava do sitio e, Roberto junto com o irmão dela, Fernando, 

“legalizaram” a situação para que Roberto ficasse com o sitio. (...) 

Aproximadamente no ano de 2000/2001 nós trocamos o sítio pela casa do 

bairro Cristo Rei e, a partir dai nós fomos morar nesta casa. Roberto deu o 

sítio de entrada e, como a casa valia mais do que o sitio, nós pagamos um 

valor excedente, cujo montante não me recordo” – Sic. id. 13635518 (p. 

3/5). Em que pese sua afirmação no sentido de que o sítio não teria sido 

suficiente ao pagamento integral do preço do imóvel, não produziu 

nenhuma prova da alegada complementação do pagamento realizada, em 

tese, pelo casal, caso em que, faria jus à partilha do valor que 

ultrapassasse a mera sub-rogação do bem particular. Por outro lado, o 

requerido em seu depoimento pessoal, reconhece que a requerente 

participou da reforma do imóvel, vejamos: “Laura ajudou financeiramente 

com a reforma da casa, com a instalação de uma piscina, cerca elétrica, 

reforma do quarto de nosso filho, piso em volta da piscina, pintura, troca 

do piso da sala, anti-sala, banheiro e cozinha” – sic. id. 13635518. Sendo 

assim, considerando que as benfeitorias realizadas, durante a união 

estável constituem acréscimo patrimonial ao imóvel particular, deverá 

integrar a meação da companheira, o que deverá ser apurado, em fase de 

liquidação de sentença. Quanto ao imóvel rural, localizado no Município de 

Rio Branco/MT, denominado Fazenda Boa Vista, verifica-se que foi objeto 

de cessão de direitos de posse, realizado por Manoel da Guia Vital, 

figurando como cessionária a autora, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) e, embora se trate de posse, sua expressão econômica, 

impõe sua partilha entre as partes. Ademais, quanto ao veículo Ford/Focus 

1.6L FC, 2005/2005, prata, placa HSF 7692, não consta dos autos nenhum 

documento que comprove a propriedade do veículo alegado, mas somente 

do veículo Ford/Focus 1.6L FC, placa HSL 2316 – id. 9402549, cuja 

aquisição também se verificou durante a união, que não foi reclamado pelo 

requerido, o que torna crível a versão apresentada pela requerente de que 

cada um ficou com um veículo Ford Focus, quando da separação, o que o 

deu disponibilidade sobre o certificado de registro. A existência dos dois 

veículos, inclusive, foi confirmada pelo requerido em seu depoimento 

pessoal, da seguinte forma: “(...) Quando da separação tínhamos dois 

carros, um focus preto e um prata, ambos estavam quitados)” – sic. 

13635518 (p. 08). No mais, quanto às alegadas dívidas contraídas em 

benefício da família, de igual forma não se desincumbiu o requerido, do 

ônus da prova que lhe cabia, isso porque não produziu nenhuma prova 

apta a justificar que seriam as mesmas revertidas em benefício da família, 

e, dada a data das faturas dos cartões de crédito apresentadas, sua 

quitação, também, se verificou na constância da união, não havendo 

nenhuma prova em sentido contrário. 3. Dos Lucros Cessantes. A 

demandante formulou pedido de condenação do requerido ao pagamento 

de indenização por lucros cessantes, referentes aos últimos cinco anos, 

já que se viu privada da meação do imóvel que lhe cabe em parte. No caso 

dos autos, a meação da autora equivale somente ao acréscimo patrimonial 

experimentado pelo imóvel, em face das benfeitorias realizadas, durante a 

união e, ainda que o fosse sobre a integralidade do imóvel, não é possível 

a fixação de lucros cessantes, enquanto existente a mancomunhão, ou 

seja, enquanto não efetivada a partilha. Nesse sentido colaciono 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO E RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL DO CASAL EM USO 

EXCLUSIVO DA EX-COMPANHEIRA. PAGAMENTO DE ALUGUEL. 

DESCABIMENTO. Descabe a condenação da agravada ao pagamento de 

aluguel do imóvel pertencente ao casal antes da partilha, ante a existência 
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da mancomunhão. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento 

desprovido. (Agravo de Instrumento nº. 70074244120, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall´Agnol, Julgado em 

27/09/2017) (TJ-RS – AI: 70074244120 RS, Relator: Jorge Luís Dall´Agnol, 

Data de Julgamento: 27/09/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 29/09/2017). Nesse cenário, inviável a 

condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes. 4. Do Dano 

Moral. O Código Civil dispõe que, aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo, conforme previsão do art. 927. É no art. 

186 que o referido diploma normativo explicita que aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A 

necessidade de reparação dos danos morais, portanto, depende da 

verificação de três elementos: conduta, dano e nexo. No caso dos autos, 

pleiteou o requerido pelo ressarcimento dos danos morais, em tese, 

suportados em decorrência da alegada infidelidade da autora. Em que 

pesem as alegações do requerido, é certo que não houve produção de 

prova apta a demonstrar a suposta infidelidade da parte autora, bem 

como, os danos advindos de eventual conduta ilícita. Isso porque, o 

registro da conversa via Messenger – id. 9402570, que visava comprovar 

suas alegações demonstra que a mesma se verificou entre a autora e uma 

amiga, portanto, em seu âmbito privado, na qual a autora afirma não mais 

desejar a manutenção da vida em comum. Ademais, a alegada traição 

decorreu de uma suposição emanada dos termos da conversa, sem 

qualquer reflexo externo, dada as provas produzidas, tanto que o 

requerido não trouxe qualquer outro elemento a demonstrar com clareza a 

infidelidade da ex-companheira. Nesse cenário, em que pese o requerido 

imputar ao término da união à infidelidade da companheira, os termos da 

conversa apontam para o fim do sentimento que os unia, ao menos no que 

toca à companheira, decorrente de diversos outros fatores, comuns à 

vida a dois. Dessa forma, não se verificam presentes os requisitos que 

configuram a obrigação de reparação dos danos morais, razão pela qual, 

é improcedente o pedido formulado. 5. Da Litigância de Má-fé. Pleiteou o 

requerido pela condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

entretanto, não vislumbro presentes os requisitos caracterizadores do 

instituto em comento, em atenção ao disposto nos art. 79 e seguintes do 

CPC, já que, de fato, haviam direitos pendentes de reconhecimento e, a 

incapacidade de comprovar o direito da forma como alegada, por si só já 

gera o ônus de arcar com a sucumbência decorrente, não sendo razoável 

condenar a parte por litigância de má-fé nesse caso. Diante do exposto, e 

de tudo mais que nos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos e, via de consequência, reconheço a união estável estabelecida 

entre LAURA CRISTINA DE LIMA SOUSA e LUIS ROBERTO RODRIGUES 

DA FONSECA e sua dissolução, declarando como período de convivência 

entre os anos de 1999 e 2009. Condeno a parte requerida à partilha dos 

valores decorrentes das benfeitorias realizadas no imóvel pela autora, à 

época da união, os quais deverão ser verificados, mediante liquidação de 

sentença, assim como, a parte requerente à partilha do valor auferido, por 

meio da cessão de direitos de posse do imóvel rural, localizado no 

Município de Rio Branco/MT, denominado Fazenda Boa Vista. Em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), bem 

como, ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados 

quando da liquidação da sentença, nos termos do que dispõe o art. 85, 

§4º, inciso II, do CPC, a fim de se apurar a real vantagem econômica 

alcançada pelas partes, ressalvando-se, desde já, que as obrigações da 

parte autora ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme 

previsto no art. 98, §3º, do CPC. Intimem-se as partes. Após o trânsito em 

julgado, procedam-se as anotações e baixas legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Custas pelas partes. P. 

R. I. C. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1007506-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO (ADVOGADO(A))

NOICE NERI DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 05 dias, procedendo a 

emenda à inicial, sob pena de extinção dos autos. Cuiabá, 4 de setembro 

de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006514-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. S. A. (ADVOGADO(A))

A. V. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a 

Impugnação. Cuiabá, 4 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028387-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. L. (ADVOGADO(A))

H. M. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. S. (ADVOGADO(A))

F. M. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar as partes, para 

manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da realização ou não da 

coleta do exame, bem como impulsiono o presente feito para expedir ofício 

ao laboratório solicitando o envio do resultado do exame, dentro do prazo 

de 15 dias. Cuiabá, 4 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028387-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. L. (ADVOGADO(A))

H. M. C. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. S. (ADVOGADO(A))

F. M. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar as partes, para 

manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da realização ou não da 

coleta do exame, bem como impulsiono o presente feito para expedir ofício 

ao laboratório solicitando o envio do resultado do exame, dentro do prazo 

de 15 dias. Cuiabá, 4 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019403-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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C. D. A. B. M. (ADVOGADO(A))

F. R. A. (AUTOR(A))

S. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019403-02.2018.8.11.0041. AUTOR: FABIOLA RODRIGUES ANACLETO 

RÉU: CESAR GENTIL RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Alimentos 

proposta por Sophia Rodrigues Gentil Ribeiro dos Santos, representada 

por sua genitora Fabiola Rodrigues Anacleto, em desfavor de Cesar Gentil 

Ribeiro dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos. O 

documento constante do Id. 13977703, demonstra o vínculo de parentesco 

existente entre o requerido e a infante, visto que, são pai e filha. Em 

decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 

reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a alegada profissão 

do demandado. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 

10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de 

desconto em folha de pagamento do alimentante, perante o BM SP 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA – Endereço: Av. Riachuelo, nº 1143, 

Bairro Vila São Manoel, em Campo Grande/MS, CEP: 79009-110 e, depósito 

na conta bancária junto ao Banco Itaú, agência 9351, conta poupança nº 

500. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 29 de novembro de 2018, às 15:00 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024751-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. (ADVOGADO(A))

N. P. R. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. F. (RÉU)

A. M. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024751-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA RÉU: LEVI SALIES FILHO Vistos. Núbia Patrícia Ribeiro de 

Oliveira propôs a presente Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Alimentos e Partilha, em face de Levi Salles Filho. Aduz 

que conviveram em união estável por aproximadamente 15 (quinze) anos, 

tiveram uma filha, relativamente incapaz, e que sempre dependeu do 

requerido financeiramente. Com o fim do relacionamento, busca a fixação 

de verba alimentar a seu favor, no importe de 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos do requerido, e a partilha de bens. Na decisão de ID n. 

10141415, foi deferida a gratuidade de justiça, fixada a verba alimentar em 

10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do demandado, e designada 

audiência de tentativa de conciliação. Na movimentação nº. 11108754 foi 

acostado o termo de audiência, que terminou sem acordo. A contestação 

foi apresentada, e na oportunidade, o requerido aduz a necessidade de 

ser revista a decisão concessiva dos alimentos provisórios, ante a 

alegação que a autora não era sua dependente financeira. No mérito, pela 

improcedência. Alternativamente, que seja reconhecida a união estável 

pelo período de sete anos, ou seja, de fevereiro de 2000 a janeiro de 

2007. Os fatos narrados na peça de defesa foram impugnados por meio 

da movimentação nº. 14042311. As partes possuem legitimidade para 

figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Por ora, mantenho os alimentos provisórios, pelos mesmos 

fundamentos lançados na decisão inaugural. Não há irregularidades a 

sanar. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de prova que se mostre 

razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 06 de novembro de 2018, às 15:30 horas. As partes deverão 

comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do 

dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024751-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. (ADVOGADO(A))

N. P. R. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. F. (RÉU)

A. M. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024751-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE 

OLIVEIRA RÉU: LEVI SALIES FILHO Vistos. Núbia Patrícia Ribeiro de 

Oliveira propôs a presente Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c/c Alimentos e Partilha, em face de Levi Salles Filho. Aduz 

que conviveram em união estável por aproximadamente 15 (quinze) anos, 

tiveram uma filha, relativamente incapaz, e que sempre dependeu do 

requerido financeiramente. Com o fim do relacionamento, busca a fixação 

de verba alimentar a seu favor, no importe de 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos do requerido, e a partilha de bens. Na decisão de ID n. 

10141415, foi deferida a gratuidade de justiça, fixada a verba alimentar em 

10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do demandado, e designada 

audiência de tentativa de conciliação. Na movimentação nº. 11108754 foi 

acostado o termo de audiência, que terminou sem acordo. A contestação 

foi apresentada, e na oportunidade, o requerido aduz a necessidade de 

ser revista a decisão concessiva dos alimentos provisórios, ante a 

alegação que a autora não era sua dependente financeira. No mérito, pela 

improcedência. Alternativamente, que seja reconhecida a união estável 

pelo período de sete anos, ou seja, de fevereiro de 2000 a janeiro de 

2007. Os fatos narrados na peça de defesa foram impugnados por meio 

da movimentação nº. 14042311. As partes possuem legitimidade para 

figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Por ora, mantenho os alimentos provisórios, pelos mesmos 

fundamentos lançados na decisão inaugural. Não há irregularidades a 

sanar. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de prova que se mostre 

razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 06 de novembro de 2018, às 15:30 horas. As partes deverão 

comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do 

dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 940790 Nr: 55060-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SBB, AKBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Fernando Akiyoshi Moraes Hayashida, 

a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1078038 Nr: 223-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KG, GMPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, FLÁVIO 

JOSÉ FERREIRA - OAB:3574, GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19.605/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SIQUEIRA 

ARANTES - OAB:19273, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 

14.370, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Flavio Jose Ferreira, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 275946 Nr: 4659-05.2007.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIA CONCEIÇAO POMPEO DE CAMPOS, ARTENIO 

APARECIDO POMPEO DE CAMPOS, RUTENIO JOSE POMPEO DE CAMPOS, 

TEREZA LAURA POMPEO DE CAMPOS, CONCEIÇÃO POMPEO DE 

CAMPOS, J. V. G, MARCIA GONÇALVES, ELIS APARECIDA POMPEO DE 

CAMPOS, ELLENCRIS POMPEO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL POMPEO DE CAMPOS, ANTONIA DE 

LOURDES CARVALHO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:5.214/MT, MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - 

OAB:10401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Giuliano Araken Silva, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 803147 Nr: 9600-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHGP, ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIRALDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9600-85.2013 – Código 803147.Visto.(...)..Ademais, saliento 

que não há necessidade de se levantar o equivalente ao custeio das 

despesas por dois anos, o valor poderá ser levantado anualmente.Assim, 

estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, defiro o 

pedido de alvará formulado na inicial, para que a requerente, por meio de 

sua representante, Alessandra Gonçalves dos Santos, possa levanta o 

equivalente a 30% (trinta por cento) do valor depositado em juízo, que, 

segundo consta dos autos, hoje está em aproximadamente R$ 112.000,00 

(cento e doze mil reais).Os 70% (setenta por cento) restantes deverão 

permanecer depositados nos autos, sendo liberados à medida da 

comprovação da necessidade, ou quando a legitimada atingir maioridade.A 

representante legal deverá prestar contas no prazo de 60 (sessenta) 

dias.Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o necessário.Após, 

arquivem-se os autos.Justiça gratuita. P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 407424 Nr: 38707-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÁCIO DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-2B, DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Danielle Avila Almeida Gama Martins, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 723501 Nr: 19093-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE DA COSTA DUARTE, RENAN COSTA 

CARVALHO, JONNE COSTA, GUILHERME DA COSTA LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IREMIZES APARECIDA DA COSTA 

LARA PINTO, ESPOLIODE IRENE DA COSTA LARA PINTO, ESPOLIO DE 

PAULO LARA PINTO, ESPOLIO DE BENEDITO GLORIA DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Fernanda de Paula Giacomini Souza, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 340548 Nr: 10825-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA DA SILVA CAMPOS, C. S. C, DIANA DA SILVA 

CAMPOS, A. L. S. C, Y. C. S. C, L. S. C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CESAR AUGUSTO DE CAMPOS 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado Denise Fernandes Bergo, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 
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penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017974-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO (ADVOGADO(A))

CLEMENTE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1017974-97.2018.8.11.0041 Visto. Clemente Ferreira da Costa, 

devidamente qualificado, propôs ação de Alvará Judicial solicitando 

autorização para a lavratura de escritura e registro de imóvel em favor de 

Maria de Lourdes da Costa Bispo, que faleceu em 16.1.2012. É o relatório. 

D E C I D O. Cuida-se de pedido de autorização para lavratura de escritura 

de compra e venda e do respectivo registro do imóvel adquirido por Maria 

de Lourdes da Costa Bispo, mas que faleceu em 16.1.2012, antes de 

fosse efetuado o registro de aquisição da propriedade do imóvel objeto do 

contrato de promessa de compra e venda, firmado com a Companhia de 

Habitação Popular do Estado de Mato Grosso-COHAB/MT. Inicialmente, 

importa observar que o pleito constitui espécie de procedimento de 

jurisdição voluntária, e comporta análise nos termos do art. 723, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil: “Art. 723. O juiz decidirá o pedido no 

prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar 

critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 

considerar mais conveniente ou oportuna..” No mérito, verifica-se que o 

pedido de suprimento de outorga para registro do imóvel no próprio nome 

da falecida/adquirente, não implica caso de doação, cessão ou 

transferência de qualquer espécie de direito, de modo que não se 

vislumbra qualquer impedimento para que a autorização seja concedida. 

Em face do exposto, nos termos do art. 723, parágrafo único, c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, para autorizar o requerente a promover todos 

os atos necessários, inclusive firmar escritura pública, para que o imóvel 

objeto da matrícula n. 11.571 do 2º Serviço Notaria e Registro de Imóveis 

de Cuiabá seja registrado em nome da falecida Maria de Lourdes da Costa 

Bispo. Observo, por fim, que o registro da sucessão dependerá da 

propositura de ação de inventário ou escritura pública de partilha, nos 

termos da lei. Defiro a gratuidade processual ao requerente. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará e arquive-se o processo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 715738 Nr: 9758-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCMV, VDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO- EM 

CAUSA PRÓPRIA. - OAB:5.847, TATIANE PEREIRA BARROS PERROT - 

OAB:10.757/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 726754 Nr: 22584-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDMJ, MARIA EVA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS EDUARDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENNIFER COSTA DE ANDRADE - 

OAB:23494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1160991 Nr: 36340-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, NPDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar o formal expedido, sob pena de 

arquivamento, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 35013 Nr: 10730-04.1999.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE RODRIGUES 

BARREIRA COELHO - OAB:20.905-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar a averbação expedida, no prazo de 

05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1087149 Nr: 4802-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar o formal expedido, sob pena de 

arquivamento, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 43459 Nr: 13078-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:3593, BRUNO FELIPE M. COELHO - OAB:14559, GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GARCIA BARBOSA 

- OAB:17.134-MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, 

MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar a averbação expedida, no prazo de 

05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 726754 Nr: 22584-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDMJ, MARIA EVA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS EDUARDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENNIFER COSTA DE ANDRADE - 

OAB:23494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 945532 Nr: 57747-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA AMORIM, VANIA TEXEIRA AMORIM DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALBIERI FORTES DE AMORIM, 

ESPÓLIO DE ZENIR MARIA TEIXEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar o formal expedido, sob pena de 

arquivamento, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 749189 Nr: 1685-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDBDPDS, ACPR, DFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACPDSR, IRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB 21.613, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 10827, THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - 

OAB:15.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA FERNANDA P. DA S. 

G. DE L. R. DOS REIS - OAB:15.552

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se às fls. 480/482, que fora noticiado pela 

inventariante a “composição de acordo”, requerendo a homologação.

 Assim sendo, e, considerando o interesse de incapaz, nos termos dos 

arts. 78, II e 698 do Código de Processo Civil, primeiramente, dê-se vista à 

d. representante do Ministério Público. Após, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754760 Nr: 6753-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANETH RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO GUEDES MAXIMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar o formal expedido, sob pena de 

arquivamento, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1167507 Nr: 39030-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORLENA SILVA FERREIRA, PEDRO HENRIQUE 

SILVA FERREIRA, EMMANY MAYARA SILVA FERREIRA, HELTON 

HERBERT VIANNA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO ALVES FERREIRA, 

CLAIKSON DE JESUS PEREIRA, CRISTIANE ANTONEL DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 

- OAB:19.000 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para retirar o formal expedido, sob pena de 

arquivamento, no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027624-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CONDE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1027624-71.2018.8.11.0041 Ação: 

Exigir Contas Vistos, etc... Considerando que se trata de prestação de 

contas, mais especificamente, “Ação de Exigir Contas”, Id 14892070, 

relacionada ao espólio de Eneida Figueiredo da Silva”, em face do 

inventário sob o código 718083, em trâmite na 5ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, conforme noticiado no Id 

14892070-Pág. 4, item 7, necessária, portanto, a remessa dos autos para 

aquele r. Juízo competente, como se requer na inicial, declinando, 

portanto, a competência. Neste sentido, aliás, embora não seja o caso 

cdiante do noticiado na inicia "inventário em trâmite", mas, inclusive em 

situação em que já havia sido prolatada a sentença, assim já se decidiu 

quanto a competência: “...Deve ser reconhecida a competência por 

prevenção, pois a herdeira pretende ver prestadas as contas, por parte 

da inventariante, de alvará para levantamento do saldo depositado em 
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conta judicial, que foi determinado nos autos do processo de 

inventário...”(Conflito de Competência Nº 70076092121, TJRS, Julgado em 

19/12/2017) Desta forma, com maior razão, às providências com urgência, 

quanto à remessa dos autos ao r. Juízo da 5ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, mediante as cautelas de estilo, 

anotações e baixas. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022111-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022111-25.2018.8.11.0041 Ação: 

Investigação de paternidade c/c retificação de registro civil Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Diante do noticiado e postulado no pedido inicial, intime-se o 

Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder a emenda a inicial instruindo os autos certidão de 

nascimento do Requerido/menor. Deve, ainda, instruir os autos com cópia 

de seu documento de identidade legível, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028914-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA NUNES (REQUERENTE)

ADI PEDROSA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1028914-24.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição com pedido 

de curatela provisória em antecipação de tutela movida por Maria Helena 

Nunes em face de Rita Campos da Silva, ambas qualificadas nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que é filha da Interditanda, a qual é idosa 

e em 16/07/2018, após passar mal, foi internada na UTI do Hospital e 

Maternidade Santa Rita na cidade de Várzea Grande/MT, em coma 

induzido e respirando com o auxílio de aparelhos. Informa que o estado de 

saúde da Requerida é grave, não podendo ela responder, 

temporariamente, pelos seus atos, e sem previsão de alta hospitalar. 

Esclarece que a Requerida é aposentada e pensionista e há 

aproximadamente 30 (trinta) dias o INSS exigiu comprovação de vida sob 

pena de ter o pagamento do benefício interrompido. Alega que segundo 

informações prestadas no referido órgão, caso o beneficiário não 

pudesse fazer prova de vida, esse procedimento deveria ser realizado 

por um procurador cadastrado no órgão ou representante legal (curador). 

Dessa forma, pede liminarmente a nomeação da Requerente como 

curadora da Requerida, bem como seja oficiado ao INSS para que seja 

impedida a interrupção do pagamento do benefício. Instruiu o pedido com 

os documentos necessários a propositura da ação. Através da petição de 

Id n. 15122278, a Requerente requereu seja oficiado ao INSS para fins de 

fazer prova de vida da Requerida, e, caso exista dúvida por este Juízo, 

que seja determinado ao Oficial de Justiça plantonista que se encaminhe 

até o Hospital onde a Requerida se encontra internada para busca de 

esclarecimentos que entender necessárias. Relatei. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social para fins de interrupção do pagamento do 

benefício auferido pela Requerida, uma vez que tal procedimento deverá 

ser realizado administrativamente por quem estiver representando 

civilmente a mesma. No mais, considerando os fatos alegados, apoiados 

na prova documental juntada com a inicial, em especial, atestado médico 

acostado sob o Id n. 15119054, pág. 5/6; Considerando, mormente a 

necessidade de amparar a Interditanda material e socialmente, estando 

este juiz convencido da probabilidade lógica do direito da Interditanda, uma 

vez confrontada as alegações e as provas disponíveis nestes autos, 

embora início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo 

único do Código de Processo Civil, antecipo, parcialmente, o pedido liminar, 

para o fim de nomear, desde logo, a Sra. Maria Helena Nunes como 

Curadora Provisória de sua mãe Rita Campos da Silva, para os fins de 

representa-la ou assisti-la em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referida Curadora Provisória nomeada como depositária fiel dos valores 

recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-la junto a 

quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar 

contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se 

necessário, etc. Ficando obrigada à prestação de contas quando instada 

a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes a Interditanda, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Considerando que a Interditanda é pessoa idosa e se 

encontra internada na UTI do Hospital e Maternidade Santa Rita na cidade 

de Várzea Grande/MT, em coma induzido e respirando com o auxílio de 

aparelhos, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização de 

um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever 

minuciosamente acerca da vida da Interditanda, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário 

para convencimento quanto a capacidade da Interditanda para praticar 

atos da vida civil, bem como da Requerente em ser sua Curadora. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cite-se a 

Interditanda sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. Observe-se o Sr. 

Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 

Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente 

incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça 

descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os 

termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a Interditanda, ou qualquer das 

pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no 

processo, fica desde já nomeado como Curador Especial o d. Defensor 

Público Emídio de Almeida Rios a quem se dará vista dos autos para os 

fins de direito. Outrossim, considerando os termos do ofício numero 

078/2018 datado de 29/05/2018, subscrito pelo Dr. Alexandre Sousa Lima 

Falconi, gerente da psiquiatria forense – Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal, informando sobre a suspensão de realização e o 

agendamento das perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado, 

deixo de nomear, neste ato, o perito responsável para realização da 

perícia, determinando que se aguarde pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

uma solução para o caso. Decorrido este prazo certifique-se e conclusos 

para deliberação ou decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024082-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

IVANIR ACOSTA CARVALHO (REQUERENTE)

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024082-45.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação. Outrossim, considerando que se trataria de 

inventário negativo, sob o argumento de que não há bens a partilhar, Id 

14521913-Pág. 3, nomeio inventariante a Requerente IVANIR ACOSTA 
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CARVALHO, que deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias. Além 

disso, incumbe ainda à inventariante, ratificar ou retificar as declarações 

apostas na inicial, no prazo de 20 (vinte) dias, bem como, neste mesmo 

prazo, providenciar a comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, em observância do Provimento n. 

56/2016 do CNJ. Em seguida, se for o caso, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), 

que não estiver(em) representado(s) pelo mesmo advogado da 

inventariante, pelo correio, e, por edital, se necessário, eventuais 

interessados, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, se houver 

testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao 

Ministério Público. Do contrário, voltem imediatamente conclusos para 

análise quanto à homologação/julgamento ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028476-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANY CAROLINY BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS BRANDAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028476-95.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação. 

Outrossim, considerando o que mais consta dos autos até o momento, e, 

em observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, a princípio, é possível 

o processamento do inventário pelo rito de arrolamento sumário, mediante 

as retificações/anotações pertinentes, art. 659 do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, nomeio inventariante a Requerente ANY CAROLINY 

BRANDÃO, e, embora dispensável, art. 659 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento na 

Secretaria judicial desta Vara. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Necessário, todavia, que a inventariante comprove, ainda, a 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, nos termos 

do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e 

conclusão do processo, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, apresentar, ratificar 

ou retificar plano de partilha com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, se for o 

caso, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil. Em seguida, se 

for o caso, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não estiver(em) 

representado(s) pelo mesmo advogado/defensor da inventariante, pelo 

correio, e, por edital, se necessário, eventuais interessados, nos termos 

do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, havendo notícias de testamento ou 

interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. 

Do contrário, voltem imediatamente conclusos para análise quanto à 

homologação/julgamento ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027628-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLINS AURELIO REIS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

ERNESTO FERNANDES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA EDWIGES DOS REIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1027628-11.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação. 

Outrossim, considerando o que mais consta dos autos até o momento, e, 

em observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, a princípio, é possível 

o processamento do inventário pelo rito de arrolamento comum, mediante 

as retificações/anotações pertinentes, art. 664 do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, nomeio inventariante o Requerente HERLINS AURELIO 

REIS DA SILVA CAMPOS, e, embora dispensável art. 664 do CPC, poderá 

ser lavrado termo de compromisso, se houver interesse, mediante 

comparecimento na Secretaria judicial desta Vara. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que o 

inventariante comprove, ainda, a inexistência de registro de testamento em 

nome da de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, 

para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe ao 

inventariante, através de seus d. patronos, no prazo de 20 (vinte) dias, 

complementar a inicial em relação ao testamento, apresentar, ratificar ou 

retificar plano de partilha com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, 

valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, se for o 

caso, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil. Em seguida, 

cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não estiver(em) representado(s) pelo 

mesmo advogado do inventariante, pelo correio, e, por edital, se 

necessário, eventuais interessados, nos termos do inciso III do art. 259 do 

CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Após, havendo notícias de testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II 

e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem 

imediatamente conclusos para análise quanto à homologação/julgamento 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023186-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA (ADVOGADO(A))

MARIANA MARTINS LOUREIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREITAS LOUREIRO (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023186-02.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Observa-se dos autos que o título 

judicial executado na presente ação tem sua origem no processo de n. 

99.0020857-9, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital. Assim, não havendo nenhuma 

excepcionalidade, de regra, a competência para o processamento do 

cumprimento de sentença se dará perante o Juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição, art. 516, II, do CPC. Aliás, neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPETÊNCIA DO JUIZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. A competência para processar e julgar o cumprimento de 

sentença, assim como a execução de título judicial é do juízo da fase de 

conhecimento, responsável pela prolação da decisão exeqüenda, 

conforme o art. 516, inciso II do CPC. Precedentes desta Corte. JULGADO 

PROCEDENTE. EM MONOCRÁTICA. (Conflito de Competência Nº 

70072760788, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 17/02/2017) Dessa forma, declaro a incompetência 

deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá-MT, para processar e julgar o presente cumprimento de sentença e 

declino a competência em favor do Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora 

as anotações necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023394-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BISPO LUCAS (REQUERENTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CERQUEIRA FERNANDES BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1023394-83.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento aos termos 

do acordo apresentado pelas partes, Id n. 14458362, saliento que diante 

do disposto no artigo 1583, § 2º, do Código Civil: “Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos”, e considerando, ainda, que 

a guarda compartilhada pressupõe a existência de respeito mútuo e 

entendimento entre os genitores, o que se observa no presente caso, 

informem os Requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretendem 

manter a guarda da filha de forma unilateral em favor da mãe, conforme 

acordado, ou se desejam que a guarda seja compartilhada com residência 

fixa na casa da mãe, uma vez que não há entre as partes qualquer 

litigiosidade em relação as visitas. Devem, ainda, no mesmo prazo, 

indicarem o indice de reajuste/porcentagem do salário mínimo a ser pago a 

título de alimentos em favor da filha. Após, considerando existir interesse 

de menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o 

Ministério Público e voltem-me conclusos para deliberação/homologação. 

Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1027713-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. D. S. (REQUERENTE)

K. M. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. B. D. S. (REQUERIDO)

M. B. N. (ADVOGADO(A))

F. C. O. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERIDA, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

22/10/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 4 de setembro de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1027713-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. D. S. (REQUERENTE)

K. M. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. B. D. S. (REQUERIDO)

M. B. N. (ADVOGADO(A))

F. C. O. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

22/10/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 4 de setembro de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011819-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

HELEM CHEMIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

ju lgamento,  para o dia __05____/__10_____/2018,  às 

___14___:__00______ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se 

o requerente e cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a deste em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031779-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (ADVOGADO(A))

A. M. B. G. (REQUERENTE)

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

W. N. O. (ADVOGADO(A))

J. D. O. N. (ADVOGADO(A))

R. A. A. B. (REQUERENTE)

M. A. A. B. S. (REQUERENTE)

L. H. D. O. S. (ADVOGADO(A))

V. D. O. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

S. D. E. D. F. -. S. M. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

S. M. L. C. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Dados do Processo: Processo: 1031779-54.2017.8.11.0041; Tipo: Família 

e Sucessões Espécie: INVENTÁRIO (39) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente: REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, 

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA, ALBENIA MARIA 

BERNARDES GARCIA Requerido: INVENTARIADO: BOLIVAR BUFULIN 

Impulsiono o feito com intimação do patrono do inventariante, para, 

imediatamente comparecer em cartório juntamente com o inventariante, 

para o mesmo assinar o termo de compromisso, bem como termo de 

caução. Cuiabá, 4 de setembro de 2018 Wellitom Osorski Goulart 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031779-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (ADVOGADO(A))
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A. M. B. G. (REQUERENTE)

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

W. N. O. (ADVOGADO(A))

J. D. O. N. (ADVOGADO(A))

R. A. A. B. (REQUERENTE)

M. A. A. B. S. (REQUERENTE)

L. H. D. O. S. (ADVOGADO(A))

V. D. O. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

S. D. E. D. F. -. S. M. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

S. M. L. C. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Dados do Processo: Processo: 1031779-54.2017.8.11.0041; Tipo: Família 

e Sucessões Espécie: INVENTÁRIO (39) Valor causa: R$ 1.000,00; 

Requerente: REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, 

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA, ALBENIA MARIA 

BERNARDES GARCIA Requerido: INVENTARIADO: BOLIVAR BUFULIN 

Impulsiono o feito com intimação do patrono do inventariante, para, 

imediatamente comparecer em cartório juntamente com o inventariante, 

para o mesmo assinar o termo de compromisso, bem como termo de 

caução. Cuiabá, 4 de setembro de 2018 Wellitom Osorski Goulart 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 337371 Nr: 8251-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSS, TSS, FSMDA, ACSS, DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B, DEBORA CARLOTTO BOTAN DE SOUZA - OAB:9158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 337371

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por FABIANA 

DOS SANTOS SOARES, TATIANA DOS SANTOS SOARES, ANA 

CAROLINA DOS SANTOS SOARES e DANIELE DOS SANTOS SOARES, 

representados por FÁTIMA SANTOS MELO DOS ANJOS, em face de 

EDUARDO DOS SANTOS SOARES.

 Às fls. 149 determinou - se a intimação da parte Exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

(art. 485, III, do C.P.C.), bem como a intimação via edital caso a intimação 

pessoal seja negativa.

A Exequente foi intimada pessoalmente (fls. 153), mas o prazo para 

manifestação transcorreu in albis. (fls. 159).

O membro do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser decretada 

a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC. (fls. 160/160 - 

verso).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Fabiana dos 

Santos Soares, Tatiana dos Santos Soares, Ana Carolina dos Santos 

Soares e Daniele dos Santos Soares, representados por Fátima Santos 

Melo dos Anjos, em face de Eduardo dos Santos Soares.

 Em que pese a Autora ter sido devidamente intimada para que 

promovesse os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Revogo as decisões que decretaram a prisão civil do Executado. (fls. 

86/89) e determino seja expedido ofício ao Comando Geral da Polícia Militar 

e a Polinter.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e 

anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1130751 Nr: 23294-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMDR, MFRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY LEITE DE 

ANDRADE - OAB:5211/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1130751

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 866768 Nr: 6980-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBCDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA S. 

CAMPOS - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho - OAB:OAB/MT 3607, Laura Tibiriça Almeida de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 18516, Maritza Costa Santos Griggi Borralho - 

OAB:OAB/MT17.302 -B

 Vistos, etc.

Autos n.º 866768

No Recurso de Agravo de Instrumento, N.º 56685/2014 (fls. 435 – verso, 

penúltimo parágrafo) o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso fixou como obrigação alimentar o equivalente a 30% (trinta por 

cento) dos rendimentos líquidos do Autor. Desse modo, expeça-se ofício 

ao Município de Cuiabá – MT (fls. 256), para que proceda com o desconto 

fixado pelo Tribunal, na folha de pagamento do Autor, e deposite na Conta 

Corrente n.º 15.719 – 8, Agência 4696 – 5, Banco do Brasil, de titularidade 

da Requerida (fls. 241), sob pena de crime de desobediência. (art. 330 do 

C.P.).

As partes são legítimas e estão representadas por seus advogados. Não 

preliminares a serem apreciadas. Assim sendo, com fulcro no artigo 357 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: i) o valor a ser pago a título de 

pensão alimentícia pelo genitor às filhas: Emanuela Correa da Costa de 

Souza Soares (fls. 15) e Gabriela Correa da Costa de Souza Soares (fls. 

16); ii) a partilha de bens; iii) a aquisição do imóvel, situado na Avenida 

República do Líbano, n.º 655, Condomínio Porto Rico, Casa 15, Bairro 

Senhor dos Passos, CEP 78048 – 135, em Cuiabá – MT mediante a 

incidência do instituto previsto no art. 1.240 – A do Código Civil (usucapião 

familiar).

 Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2018, às 

14:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e 

as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação.
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Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1.º do C.P.C.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1010610 Nr: 27848-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOARES DE SOUZA, VT, ANDREIA SOARES 

DE SOUZA, ST, ANA PAULA RIBEIRO TENUTES, THAYSE EDVIRGES 

TENUTES, EDER SANTANA TENUTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SANTANA TENUTES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1010610

Proceda-se o apensamento aos autos de Código 1097900, 979266 e 

957823.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 787574 Nr: 41478-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFDS, MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 787574

O Devedor foi preso na data de 28.08.2018. (fls. 89/94).

Decorrido o prazo estabelecido no mandado, intime-se a parte Exequente, 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 385938 Nr: 21778-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLM, MTDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 385938

Verifico que a parte Executada concordou com a proposta de acordo 

realizada às fls. 148. (fls. 151).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo entabulado pelas partes 

e SUSPENDO o andamento deste feito pelo prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. (art. 922, caput, do CPC).

Decorrido o prazo, certifique-se, bem como manifeste a parte exequente 

quanto ao cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalta-se que caso não haja manifestação após o transcurso do prazo 

considerar-se-á quitado o débito exequendo (art. 924, II e III, CPC).

Revogo as decisões que decretaram a prisão civil do Executado (fls. 

36/39, 95/97) e determino seja expedido ofício ao Comando Geral da 

Polícia Militar e a Polinter.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 313518 Nr: 18839-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRGMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DIAS DE ARAUJO 

CAVALCANTE - OAB:17.361/O MT, PAULO HENRIQUE MEDEIROS - 

OAB:16186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 313518

Ante a certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça (fls. 110), determino 

a intimação pessoal da parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo certifique-se e remeta-se ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2014.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1062681 Nr: 52205-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADAT, ECDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA - 

OAB:10892

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.275/278.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 313695 Nr: 18800-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DO VALE BASTOS, LEONINA DO 

VALE MACIEL, ELIZETE DO VALE BASTOS, ELIZABETE BASTOS FAEL, 

ONEIDE DO VALE BASTOS, OLGA BASTOS DA COSTA, GABRIEL DO 

VALE BASTOS, SERGIO DO VALE BASTOS, LUZIA DO VALE BASTOS, 

ANANIAS DO VALE BASTOS, MADALENA BASTOS MACIEL, ESPÓLIO DE 

JOSÉ DO VALE BASTOS, CELINA MADALENA DE SOUZA BASTOS, 

ELSON LUCAS DE SOUZA BASTOS, ETIENE DE SOUZA BASTOS, ELTON 

DE SOUZA BASTOS, ESPÓLIO DE ARLINDO GERALDO DO VALE BASTO, 

ZULEICA SIGARINI BASTOS, JOSÉ LUIZ SIGARINI BASTOS, RINALDO 

SIGARINI BASTOS, CLEIA SIGARINI BASTOS, WALTER SIGARINI BASTOS, 

ARLINDO SIGARINI BASTOS, JOÃO CARLOS SIGARINI BASTOS, ANA 

MARIA SIGARINI BASTOS, LUIZ ANTONIO SIGARINI BASTOS, ANGELA 
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SIGARINI BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCELINO BASTOS, ESPÓLIO 

DE MARCIANA DO VALE BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, SUELLEM DE ARRUDA UKRAINSKI - 

OAB:15.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da requerente, para em 5 dias 

requerer o que de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790341 Nr: 44387-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 790341

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO ajuizada por NILTON 

COLETO DE ALMEIDA em face de KARMEZITA SOUZA LOPES DE 

ALMEIDA.

Informa a parte Autora que contraiu núpcias com a requerida em 

25/07/2009, sob o regime de comunhão parcial de bens. Alega que dessa 

união adveio uma filha e que se encontra, separados a mais de 2 (dois) 

anos.

Aduz que o casal adquiriu um imóvel e deseja a partilha do bem.

 Requer a decretação do divórcio e a partilha do bem conforme descrito na 

inicial.

 Com a petição inicial vieram documentos. (fls. 12/25).

À fl. 26, decisão deferindo os benefícios da Justiça Gratuita e 

determinando a citação da requerida.

Citação da requerida, fl. 36.

 Certidão informando que a requerida foi citada e deixou o prazo para 

apresentação de defesa ter transcorrido in albis (fl. 37).

Contestação às fls. 39/43, pugna pela improcedência da ação proposta 

pelo cônjuge varão no que diz respeito à partilha de bens. Requer a 

condenação do requerente para que pague pensão alimentícia à requerida 

no valor de 50% do salário mínimo.

Impugnação à contestação, fls. 40/40-verso.

Saneado o processo, designou audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, fl. 41.

Termo de audiência instrutória, a requerida devidamente intimada não 

compareceu, determinou - se a avaliação de bem, à fl. 48. Certidão de 

avaliação do bem, fl. 58.

Alegações finais da parte autora, fls. 74/75, pugnando pela procedência 

da ação nos moldes pleiteados na inicial, julgando improcedente o pedido 

de alimentos feito pela requerida.

Alegações finais da requerida, fls. 77/79, pugnando pela improcedência da 

ação nos moldes pleiteados na inicial, condenando o autor ao pagamento 

de pensão alimentícia à requerida no valor de 50 % do salário mínimo.

 Às fls. 80/81, o requerente pugnou pela designação de audiência de 

conciliação.

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO ajuizada por NILTON 

COLETO DE ALMEIDA em face de KARMEZITA SOUZA LOPES DE 

ALMEIDA.

DO DIVÓRCIO

Compulsando os autos observei que as partes concordam com o divórcio.

Deste modo, com relação ao divórcio a ação pode e deve ser julgada de 

plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o qual está em 

conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010).

Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a possibilidade de 

decretação do divórcio, tendo em vista que requerente e requerida 

concordaram com a dissolução do casamento, mesmo porque não se 

pode, sem prejuízo do direito substancial das partes deixar de acolher o 

pedido de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo.

 Entendo pela decretação do divórcio do casal NILTON COLETO DE 

ALMEIDA em face de KARMEZITA SOUZA LOPES DE ALMEIDA, para que 

surta seus efeitos legais.

O ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

KARMEZITA SOUZA LOPES.

DOS ALIMENTOS PARA A EX - ESPOSA

Em fase de contestação a requerida alegou que necessita de alimentos do 

ex cônjuge, visto que sempre dependeu financeiramente do mesmo que a 

impossibilitou de estudar, limitando – a aos afazeres domésticos e 

cuidados com a filha. Alegou ainda que possui problemas de saúde.

Ocorre que a requerida juntou receituários médicos e consultas com datas 

antigas do ano de 2009, sendo que no ano de 2013 a médica psiquiatra 

anotou em seu prontuário que a paciente está estabilizada, fl. 50/50-verso, 

desta forma, não existe provas nos autos da necessidade da requerida 

aos alimentos ante sua possível capacidade de trabalhar.

 Aqui, cabe consultar o Código Civil, ipsis verbis et litteris:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem 

bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, 

e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de Instrumento : 

AI 70074333261 RS

Processo

AI 70074333261 RS

Orgão Julgador

Oitava Câmara Cível

Publicação

Diário da Justiça do dia 21/09/2017

Julgamento

14 de Setembro de 2017

Relator

Ricardo Moreira Lins Pastl

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR 

PROVISÓRIA À EX-MULHER. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE.

Na espécie, por ora, inexiste prova a indicar a dependência econômica da 

ex-mulher e a alegada necessidade pela agravante, na medida em que a 

simples existência de casamento duradouro não revela, por si só, a 

alegada necessidade, ainda mais quando o seu término deu-se há mais de 

oito anos. Necessidade de dilação probatória. Além disso, os documentos 

colacionados demonstram que a agravante é professora estadual 

aposentada tendo condições para prover o seu próprio sustento, como 

faz há quase uma década. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074333261, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 14/09/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS TJ-DF- 

APELAÇÃO CÍVEL: APC 20140710333618

 Ementa

 APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DA EX – MULHER DE PARTILHA DE 

BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . AUSENCIA 

DE PROVA DA PRÉVIA UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTO ENTRE EX – 

CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO 

DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. 

EX-ESPOSA. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever 

de solidariedade (art. 1.694 do Código Civil) e de mútua assistência (art. 

1.566, III, do CPC). Ausente prova que justifique a necessidade da 

manutenção da pensão alimentícia, cabível a exoneração do alimentante 

do encargo, já que a alimentanda tem condições de prover o próprio 

sustento. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 70066997867, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 24/02/2016).

Não vejo, também, qualquer motivo para se concluir que a autora 
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necessite da percepção da pensão alimentícia; pois, a requerida não 

conseguiu provar sua incapacidade para trabalhar.

 Dos Bens - Partilha

 Denota-se que a grande questio paira sobre a partilha de bens, dispondo 

a Ilustre Professora Maria Berenice Dias em relação aos efeitos 

patrimoniais, que abaixo descrevo.

 “Efeitos patrimoniais

No regime de comunhão parcial de bens, todos os bens amealhados 

durante o relacionamento são considerados fruto do trabalho comum. 

Presumem-se que foram adquiridos por colaboração mútua, passando a 

pertencer a ambos em partes iguais. Instala-se um estado de condomínio 

entre o par, que é chamado de mancomunhão. A presunção de 

propriedade do titular aparente no registro não é mais absoluta, e o 

companheiro é patrimonialmente comparado ao cônjuge. Adquirido o bem 

por um, transforma-se em propriedade comum, devendo ser partilhado por 

metade na hipótese de dissolução de vinculo. Portanto, quem vive em 

união estável e adquire algum bem, ainda que em nome próprio, não é o 

seu titular exclusivo. O fato de o patrimônio figurar como de propriedade 

de um não afasta a cotitularidade do outro. Trata-se de presunção juris et 

de jure, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as exceções 

legais de incomunicabilidade (CC 1.659 e 1.661): bens recebidos por 

herança , por doação ou mediante sub-rogação legal. Ao convivente que 

quiser livrar da divisão determinado bem adquirido durante o período de 

convívio, cabe à prova de alguma das exceções legais.” (DIAS. Maria 

Berenice. Manual de direito das famílias – 8 ed. Ver. E atual. – São Paulo : 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 179).

Conforme a doutrina acima a parte autora faz jus aos bens amealhados 

durante a constância do casamento.

 No presente caso, o único imóvel do casal, o lote foi adquirido pelo 

requerente no ano de 2002, conforme cópia do contrato (fl. 17). Ocorre 

que o requerido e a requerente se casaram no dia 25/07/2009 (certidão de 

casamento de fl. 16), ocorre que pelo que consta nos autos foi construída 

uma casa no lote, conforme certidão de avaliação do imóvel de fl. 58.

 Neste caso, por se tratar de casamento com regime de comunhão parcial 

de bens, comunicam – se os bens adquiridos durante o casamento.

 O Art. 1.658 do Código Civil nos diz que no regime de comunhão parcial, 

comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do 

casamento, com as exceções dos artigos seguintes, vejamos, in verbis:

 Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, 

na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados 

em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos 

cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em 

proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

 Com a dissolução da sociedade conjugal e a liquidação da comunhão, 

dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge do bem ou dos bens que 

comportam na sua meação.

 Neste caso, o imóvel edificado durante o casamento deverá ser partilhada 

pelo casal em 50% para cada um.

POSTO ISSO, ACOLHO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido inicial por 

sentença (art. 487, I do CPC), DECRETO o divórcio do casal, declaro 

extinto o vínculo matrimonial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo o presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77.

INDEFIRO o pedido de alimentos para a requerida, ante a falta de provas 

de sua incapacidade para o labor e a sua necessidade dos alimentos.

O imóvel edificado durante casamento deverá ser partilhada pelo casal em 

50% para cada um.

O ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

KARMEZITA SOUZA LOPES.

Expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação da sentença à 

margem da Certidão de Casamento fl.16.

Sem custas, por se tratar de assistência judiciária gratuita, a qual estendo 

para a parte requerida.

 As providências necessárias.

 Transitado em julgado, arquive-se, procedendo às devidas baixas e 

anotações.

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

 Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 926958 Nr: 47630-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÍLSON PEREIRA DOS SANTOS, AMALIETE 

PEREIRA DOS SANTOS, AVANETE PEREIRA DOS SANTOS, ALIETE 

PEREIRA DOS SANTOS, JANETH PEREIRA DOS SANTOS, GILBERTO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:14.780, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 91/92 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1155853 Nr: 34280-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:5211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:OAB/MT 6.070

 Vistos, etc.

Autos n.º 1155853

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124794 Nr: 20811-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:OAB/MT 7438

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEIXO DE ACOLHER a 

pretensão inicial (fls. 05/08) (art. 487, I, do C.P.C.), para retificar o valor da 

Ação de Divórcio Litigioso, Processo N.º 6980 – 66.2014.811.0041, Código 

866768, para o equivalente a R$ 1.067.370,84 (um milhão sessenta e sete 

mil trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Isento de custas a Impugnante, por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.Com fundamento no art. 85, 

caput, do C.P.C., condeno a parte Impugnante ao pagamento de verba 

honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à 

causa. Contudo, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita nos 

autos principais (fls. 433/436), a obrigação ficará suspensa pelo período 

de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão. (art. 

98, § 3.º do C.P.C.). Traslade-se cópia da decisão a Ação de Divórcio 
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Litigioso, Processo N.º 6980 – 66.2014.811.0041, Código 

866768.Proceda-se o desapensamento dos autos.Cientifique-se o 

Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá 

- MT, 31 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 322430 Nr: 23844-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DIAS DE ARAUJO 

CAVALCANTE - OAB:17.361/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 322430

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por HERIC 

RICHARD GOMES em face de ALESSANDER MARTINS PEREIRA.

Às fls. 107 determinou - se a intimação da parte Exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção 

(art. 485, III, do C.P.C.), bem como a intimação via edital caso a intimação 

pessoal seja negativa.

O Exequente foi intimado pessoalmente (fls. 109), mas o prazo para 

manifestação transcorreu in albis. (fls. 115).

O membro do Ministério Público declinou das suas atribuições no feito. (fls. 

112/114).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Heric Richard 

Gomes em face de Alessander Martins Pereira.

 Em que pese O Autor ter sido devidamente intimado para que promovesse 

os atos e diligências, deixou transcorrer in albis o prazo.

Em decorrência do abandono da causa julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inciso III do art. 485 do NCPC.

Proceda-se o desapensamento dos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Sem custas e condenação em verba honorária, pois concedo os 

benefícios da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e 

anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 11-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAJURIEE FORTALEZA DE MORAIS DA SILVA, LUCAS 

FORTALEZA DE MORAIS, OCILENE FORTALEZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6.760/MT

 Isto Posto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, 

IV do Código de Processo Civil, por verificar a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Revogo as decisões que decretaram a prisão civil do Executado. (fls. 

68/70, 149/151 e 218/221) e determino seja expedido ofício ao Comando 

Geral da Polícia Militar e a Polinter. Ciência ao Ministério Público.Isento de 

custas e verba honorárias, pois concedo os benefícios da assistência 

judiciária às partes.Intimem-se.Transitado em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029052-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

CLEIDE APARECIDA PEREIRA SERRA GERALDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIDIL PAULA PEREIRA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. O art. 1.048 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Terão prioridade de tramitação, em 

qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida 

qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988; II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Desse modo, considerando que 

se trata de Ação de Interdição determino a prioridade na tramitação 

processual, devendo os autos receber identificação própria que evidencie 

o regime de tramitação prioritária. (art. 1.048, § 1 do C.P.C.). Em razão dos 

documentos acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde da 

requerida, estando impossibilitado de exercer suas atividades civis, sem 

condições de receber alta neste momento (probabilidade do direito); 

havendo fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das 

despesas; e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da 

antecipação de tutela, diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, 

defiro o pedido e nomeio CLEIDE APARECIDA PEREIRA SERRA 

GERALDINO como curadora provisória da interditanda AIDIL PAULA 

PEREIRA SERRA, a fim de que possa assisti-lo, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. Considerando que a 

interditanda se encontra internada na UTI fragilizada, dispenso a audiência 

de entrevista com a mesma. Diante da dispensa da audiência para 

entrevista da requerida, cite-a, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar o pedido (art. 752, do CPC). Decorrido o prazo, e não 

havendo impugnação, desde já, nomeio, nos termos do art. 752, §2º, do 

CPC, curador especial à requerida, na pessoa da douta Defensora Pública 

em atuação nesta Vara, que deverá ter vista dos autos, para apresentar 

impugnação. determino a realização de Estudo Psicossocial com as 

partes, no prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá - MT, 03 de setembro de 2018. Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de interrogatório do 

interditando. Somente em casos especiais, de pessoas gravemente 

excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no 

interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud 

THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 

44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031782-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNINE BEATRIZ DE ARRUDA OAB - 041.689.711-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

PROCESSO Nº 1031782-09.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Alimentos] 

EXEQUENTE: LAVINIA BEATRIZ DO CARMO ARRUDA, representada por 

JEANNINE BEATRIZ DE ARRUDA EXECUTADO: LEANDRO DO CARMO 

CITANDO(A): LAVINIA BEATRIZ DO CARMO ARRUDA, representada por 

JEANNINE BEATRIZ DE ARRUDA FINALIDADE:INTIMAR a PARTE AUTORA 
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para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, praticando 

o ato que lhe compete, sob pena de extinção. CERTIDÃO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, ante a impossibilidade 

de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 1.206, §4.º, da 

C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, de intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito 

praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 4 de 

setembro de 2018 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031318-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para 

irem conclusos. Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011151-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018128-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

PROCESSO Nº 1018128-18.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Dissolução] 

REQUERENTE: SEBASTIANA DE CAMPOS CAROLINO REQUERIDO: 

FRANCISCO CELESTINO CAROLINO CITANDO: FRANCISCO CELESTINO 

CAROLINO FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da PARTE RÉ, para que 

tome conhecimento da presente ação e do prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar a mesma, que se não contestada, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial (art. 344 e 345 

do CPC), cuja cópia segue em anexo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

ação judicial de divórcio, onde a Autora afirma ter se casado com o Réu 

em 1978; que da união adveio um filho, maior e capaz; que não adquiriram 

bens; e que estão separados de fato há 35 (trinta e cinco) anos, pelo que 

requer a decretação do divórcio. DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Tendo 

em vista, que já foram realizadas pesquisas de endereço atualizado do 

réu, junto aos sistemas conveniados ao TJMT, cuja citação foi infrutífera, 

conforme a certidão do oficial de justiça de id. 14277360, e não tendo a 

autora conhecimento do atual endereço, DEFIRO o pedido da autora, 

determino a citação do réu, por edital, para, querendo, contestar a ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Em não sendo contestada ação, desde já, nomeio 

curador especial ao réu, citado por edital, na pessoa do(a) Douto(a) 

Coordenador(a) do Núcleo de Prática Jurídicas do ICEC, que deverá ter 

vistas dos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar de 

contestação.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Luiz Alberto Machado Júnior, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 3 de 

setembro de 2018 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007659-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI RAMOS PACO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000123-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRA GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 
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dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

mortórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002532-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA CAROLINE TAQUES SENDERSKI (REQUERENTE)

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007881-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GONCALVES MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023672-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNAN HUDSON COSTA COELHO (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012381-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GUIA ESPIRITO SANTO CAMARGO (REQUERENTE)

JACI DO CARMO SILVA PAULA (REQUERENTE)

MARIA TEREZA OURIVES CORREA (REQUERENTE)

MARIA JOSE DIAS (REQUERENTE)

SANDRA PEDROSA RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA DE SOUZA (REQUERENTE)

DINALVA NELIAN DE FRANCA CAMPOS (REQUERENTE)

NEIDE DE FATIMA ASSIS (REQUERENTE)

MARLENE OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014343-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019325-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PRACAS MILITARES E ASSESSORIA A SEGURANCA 

PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DE MATO GROSSO-ASPMAT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 
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queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1021265-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO (EXEQUENTE)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. À luz do que preconiza o artigo 10, do Código de Processo 

Civil, intime-se o Embargado para que, querendo, impugne os Embargos 

(id. 6673474), no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem impugnação, 

retornem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007498-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Isto posto, acolho 

parcialmente os embargos de declaração, devendo o comando judicial 

embargado ser retificado, conforme o que foi consignado alhures. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002826-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARILZA BENEDITA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILZA 

BENEDITA DE SOUZA DA SILVA, contra Sentença proferida no id. 

5000633, sob o argumento de que há obscuridade quanto à aplicação dos 

índices de correção monetária. Desnecessária a manifestação da parte 

contrária. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise 

explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente 

sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à 

estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção 

insertos na liça. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, cumpra-se o 

comando judicial embargado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842696 Nr: 46714-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSETE AUXILIADORA MONTEIRO FONTOURA 

SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842696 Nr: 46714-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSETE AUXILIADORA MONTEIRO FONTOURA 

SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059630 Nr: 50854-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDES DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORES GODINHO 

JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890530 Nr: 23588-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA DA CRUZ EVANGELISTA DE SÁ MORAES, BEM, 

VERA DA CRUZ EVANGELISTA DE SÁ MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864154 Nr: 4923-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON DIAS DA SILVA, MERSON RAIMUNDO 

COSTA SCATENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909112 Nr: 36225-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PEDRO MAURICIO MAZZARO, SONIA GENEROSO DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO 

- OAB:14.881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917575 Nr: 41797-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS GARCIA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 118566 Nr: 7289-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MOURA DE ARAÚJO REYES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1.933/MT, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:2292/MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 118566 – Embargos de terceiro

Vistos, etc.

Ante a ausência de manifestação da parte embargante, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1043421 Nr: 43222-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARIA DAS GRAÇAS COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Autos nº 1043421 - Embargos

Vistos etc.

Anteriormente ao julgamento dos Embargos, tendo em vista o princípio da 

não surpresa e do contraditório, dê-se à parte embargante para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste concordância ou não aos valores 

apresentados no petitório retro de fls. 47/47v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1038864 Nr: 41044-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA EUGENIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos nº 1038864 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 171/175v, aduzindo, em síntese, haver omissão o citado 

comando judicial (fls. 195/196v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 716305 Nr: 10310-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 450561 Nr: 23085-60.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ANICETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11.197/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 
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KLUSKOVSKI - OAB:10591

 Autos n.º 450561 – Ação Trabalhista

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

A parte requerida ofereceu contestação, alegando, preliminarmente, falta 

de condições da ação e prescrição trienal (fls. 52/68 e 70/101).

 Pois bem.

De início afasto a prescrição trienal alegada.

Isso porque, aplica-se a prescrição quinquenal às ações indenizatórias 

ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 

20.910/32 .

 In casu, o ultimo dia de trabalho do auto em cargo de comissão ocorreu 

em 31/12/2006 (fl.13) e a ação foi autuada originalmente na justiça do 

trabalho em 23/03/2010 – fl.2, portanto dentro prescricional.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA COM REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS POR ATO ILÍCITO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – 

AFASTAMENTO – PRETENDIDA APOSENTAÇÃO LEVANDO-SE EM 

CONSIDERAÇÃO O CARGO DE PROFESSORA E AS FUNÇÕES DE 

DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE – 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – APELAÇÃO 

ADESIVA DESPROVIDA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 

Prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação movida contra a 

Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, inclusive 

indenização por reparação civil, conforme regulação pelo Decreto nº. 

20.910/32.(...).” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 53879/2015, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018). (destacamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. DEMANDA INDENIZATÓRIA CONTRA AUTARQUIA 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. A 

prescrição das ações contra a Fazenda Pública, inclusive indenizatórias, é 

de cinco anos, conforme estabelece o Decreto n° 20.910/32. Entendimento 

pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo a respeito do tema. Transcorridos mais de cinco anos entre a 

data em que o autor tomou conhecimento das moléstias que embasam sua 

pretensão e o ajuizamento da ação, é de ser mantida a sentença que 

reconheceu a prescrição. Aplicação da teoria da actio nata. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70053375895, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

22/03/2018). (ressaltamos)

 Logo, rejeito a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, 

do Código Civil, haja vista a prevalência de legislação especial sobre a 

regra geral.

 A preliminar de falta de interesse de agir suscitada não merecer guarida, 

à medida que o autor acionou o Poder Judiciário, valendo-se do direito de 

ação constitucionalmente garantido (art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal), onde pleiteia sejam os requeridos compelidos a indeniza-la, em 

razão do suposto vinculo trabalhista.

 Deduzida, portanto, a pretensão, e havendo necessidade de obtenção da 

prestação jurisdicional, é inquestionável o interesse de agir do requerente, 

que depende da intervenção do Poder Judiciário para dirimir controvérsia 

que alega não ter sido solucionada extrajudicialmente.

 Assim, inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo 

em vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, 

dou o feito por saneado.

 Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a prova oral requerida pela parte requerida (fl. 305) e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 16:00 

horas.

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, 

§4º, do CPC ), arrolarem as testemunhas que serão ouvidas em juízo.

 Consigne-se, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

CPC .

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045088 Nr: 43938-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIO BENEDITO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:19398

 Autos n.º 1045088 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867340 Nr: 7444-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNAIR DOS SANTOS DUNDI, IRLEI GOMES DE OLIVEIRA 

ANDRADE, CARLOS SERGIO DUNDI, EVANIL CASSIANO PINA, JUCELIO 

PAEZ LANDIM, LUCIANE DOMINGOS SANTOS BASSI, MARIA HELENA 

CAMPOS DE BRITO, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA NELZA PIVOTTI 

RIBEIRO, VALDENI ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA DE AGUIAR 

CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE PROCESSUAL, para 

DECLARAR NULOS todos os atos processuais praticados após a prolação 

da sentença, pela ausência de regular intimação da procuradora dos 

autores, determinando a abertura de prazo para apresentação de 

contrarrazões.Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 376825 Nr: 13005-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIL MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA PEREIRA, 

JOLANDINA BISPO DE SIQUEIRA, JOSÉ PORFÍRIO DA SILVA, JOSE 

PEDROSO DE BARROS, JONEIDE M.ALBUQUERQUE DA SILVA, JOSÉ 

FERREIRA LIMA, JURACI RODRIGUES DE SOUZA, JOSEPHINA PAES DE 

BARROS LIMA, JOVANICE DO CARMO ALMEIDA, JULIETA DE SOUZA 

VIANA, JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS, JOSEFINA 

ANDRELINA DA SILVA, JUDITH XAVIER DE OLIVEIRA, JULIETA MARIA 

AIDAMUS ARRUDA, SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 
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ENSINO PÚBLICO DE MT, JURACY ROSA RAMOS DE MONLEVADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n.º 376825 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813106 Nr: 19589-18.2013.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: DANIELLE CEVALLOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 813106 – Execução

 Vistos etc.

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro e documentos que o acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 956345 Nr: 3245-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2019, às 

14:00 horas.Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do 

CPC.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 760896 Nr: 13289-74.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA PAPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude concessão da gratuidade da justiça.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 852342 Nr: 55155-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAÇULIN DA COSTA WALKER, MARINA DE ARAUJO, 

PAULO CÉSAR DE MEDEIROS SILVA, MAURÍCIO FRANCISCO FIGUEIREDO, 

MIRIAN MARIN SCHWERTZ, RENATO ALMEIDA MOLINA, RUTÊNIO 

PASCOAL DE ARRUDA, SILVIA SANTOS GAMA FERRAREZ, TENILA DE 

ABREU TENORIO, VALDIRENE RAMOS GOMES, VIVIANE CENELITA 

XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, ADEMYR CESAR FRANCO - OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 852342 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando que o trânsito em julgado do v. acórdão de 

fls. 140/150v (fl. 153), revogo o comando judicial de fl. 276/276v.

Outrossim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 352575 Nr: 22874-92.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA CONCEIÇÃO BARBOSA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JAQUELINE MATTOS ARFUX - OAB:9.388/MT, 

TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT

 Autos nº 352575 – Ação de Cobrança

Vistos etc.

Intime-se o requerido para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente o comando judicial de fl. 62.

 No mesmo prazo, intime-se a parte autora, para suplementarmente, 

acostar aos autos ficha financeira referente aos exercícios de 1990 a 

2002.

 Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, imediatamente conclusos.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, eis que, trata-se de processo inserido na Meta 
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2 do CNJ.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 995542 Nr: 21222-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA AUXILIADORA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 

8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária, o imposto de renda e o valor já 

liquidado na folha salarial, observando-se ainda a prescrição das parcelas 

vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste 

feito.Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre todas as 

verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive 

férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei. Quanto à atualização do 

valor, aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a servidores e empregados 

públicos .Sem custas.Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da 

condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 346141 Nr: 16390-61.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 Autos n.º 346141 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista o petitóiro retro, redesigno a perícia médica para o dia 

24.09.2018, às 12:40 horas, a realizar-se-a nas dependências do 

consultório do perito nomeado, com endereço na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639.

Deverá a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, devendo a pessoa periciada ou 

seu representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.).

 No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fls. 70/71.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 161724 Nr: 12725-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA FERNANDES RIVEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 161724 – Cumprimento de sentença.

Vistos, etc.

Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os cálculos apresentados em fl. 89.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 367496 Nr: 5514-13.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9.134/MT, GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Autos n.º 367496 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 939194 Nr: 54174-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCIO JOSÉ LEMER DO COUTO, ELZIRA PATRICIA 

MIRANDA, HENRIQUELE BARBOSA CAMELO, LINDAURA PEREIRA 

RAMOS, ERONIL GERINO MENDES, LUANA CRISTINA DA SILVA BATISTA 

MAIRARDI, LUCIANA FONSECA DA VICTORIA, LUIS CESAR DE 

FIGUEIREDO MONTEIRO, MARIA APARECIA PERES, MARIA INES 

CARDOSO DOS SANTOS, WAGNER DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Consigno que, neste momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem 

ônus, uma vez que os demandantes são beneficiários da Justiça Gratuita 

(fl. 249), verba que deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida 

pelos meios legais, mediante certidão a ser expedida na forma 

estabelecida na CNGC/MT.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 
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dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ).Posteriormente, intime-se a perita a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º 

).Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1027059 Nr: 35384-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MARASSI ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos nº 1027059 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 226/230v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 231/232v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855592 Nr: 58014-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS EURIPEDES PENARIOL, JERONIMA DA 

CONCEIÇÃO, JURACI RAIMUNDA DE OLIVEIRA, KLEIDE DE ARAÚJO 

LOPES SILVA, KATIA REGINA MONTANHA MEINBERG, LOURDES ALVES 

SANCHES, MARIA MIGUELINA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES 

LEWANDOWSKI, MANOEL MESSIAS DE FREITAS, MARCIA BORGES 

SUKERT, MARIA BENEDITA SANTOS DO CARMO, MARIA FIGUEIREDO DA 

MATA, MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS, MARIA SELMA VIEIRA SANTOS, 

MARIA SIMOES DA SILVA, MARINEIDE DE FATIMA RAFFAELLY, SANDRA 

MARIA PEREIRA MARCONI, PHELOMENA GERALDA PAZZETO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 855592 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Os requerentes opuseram embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 180/185, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

obscuridade no citado comando judicial (fls. 203/215).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, intimem-se os recorridos para as suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 36661 Nr: 12253-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FUSC - FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARAES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6.760/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Autos n.º 36661 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 888423 Nr: 22183-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AECIO MARTINS DE SIQUEIRA, ALBERTO SILVA DE 

ANUNCIAÇÃO, APARECIDA MARTA VENDRAME BARBIERI, CACILENE DA 

SILVA CAVALLARI, CLODIMAR JOSE RISSOTTI, EDNEIA DE LARA PINTO, 

ISABEL CRISTINA BEZERRA RISSOTI, EURIPEDES TELES FAUSTINO, 

ELAZIR FERREIRA DIAS, ELIZABETH PIO LAURO, IRINEU JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 
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depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 347075 Nr: 17265-31.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONALDO PAULO CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Autos n.º 347075 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Ausentes questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

 Fixo como ponto controvertido da lide: A (in)existência do fato descrito na 

peça isagógica, e a consequente responsabilidade civil do Município.

 Defiro a prova oral requerida pelas partes (fls. 57/58 e 60) e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 14:30 

horas.

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, 

§4º, do CPC ), ratificarem as testemunhas já indicadas ou arrolarem as 

testemunhas que serão ouvidas em juízo.

 Consigne-se, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

CPC .

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823213 Nr: 29326-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIANY AUXILIADORA DE 

MORAES MARTINS - OAB:7937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.845/MT

 Autos n.º 823213 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 976257 Nr: 12335-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDCC, CDC, AAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA DINIZ RIBEIRO - 

OAB:16.544, VICTOR LEAO DE CAMPOS - OAB:61.257 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ).No mais, determino o 

desentranhamento dos documentos encartados às fls. 54, 56, 63, 70, 71 e 

72, em razão da desnecessidade da exposição, devendo os mesmos ser 

e n t r e g u e s  a o s  a u t o r e s ,  o  q u e  d e v e r á  s e r 

certificado.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 

de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 950924 Nr: 309-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SOLEDADE BRAGA, FRANCISCA BRAGA 

DE OLIVEIRA, FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 950924 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809652 Nr: 16137-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos nº 809652 – Procedimento Comum

Vistos etc.

Em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intime-se o requerido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o pleito retro.

 No mais, colha-se parecer ministerial.
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 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941222 Nr: 55288-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Autos n.º 941222 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 998508 Nr: 22802-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODITA DE ARRUDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos .Sem custas.Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 167292 Nr: 16931-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA APARECIDA FERNANDES RIVEROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA MORENO 

- OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Autos n.º 167292 – Execução.

Vistos etc.

Cumpra-se o comando judicial exarado nesta data nos autos apensos.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 290459 Nr: 10725-98.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA - OAB:10344, Erly de Souza Lima - OAB:14.946, VICENTE 

RODRIGUES CUNHA - OAB:OAB/MT 3717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290459 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 408272 Nr: 325-20.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI - 

OAB:1194/MT, KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - OAB:4481/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 408272 – Procedimento Comum

 Vistos etc.

Tendo em vista que o despacho de fl. 98, fora publicado em nome da 

antiga patrona do requerente, intimem-se os advogados ÉRIS ALVES 

PONDÉ e CRISTIANO DINIZ DA SILVA (novos patronos), para que no 

prazo de 15 dias, especifiquem as provas que pretendem produzir na 

espécie.

 Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, imediatamente conclusos.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 919296 Nr: 42965-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 
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- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 919296 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão lançada 31/08/2015 no Sistema Informatizado 

Apolo, concedo à parte autora o prazo para apresentação de suas 

contrarrazões.

Após, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 153.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1025159 Nr: 34379-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIL ANA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 Autos n.º 1025159 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando o transcurso do prazo solicitado à fl. 275, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059901 Nr: 51016-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA BASTOS SARUBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 700557 Nr: 35180-25.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE LOPES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 700557 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se o expert nomeado na espécie para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder os quesitos suplementares apresentados pela parte autora.

Com a resposta, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 828002 Nr: 33861-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 828002 – Procedimento comum

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

As partes ofereceram contestação, alegando, preliminarmente, 

ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e prescrição (fls. 52/68 e 

70/101).

 Pois bem.

De início afasto a prescrição trienal alegada.

Isso porque, aplica-se a prescrição quinquenal às ações indenizatórias 

ajuizadas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 

20.910/32 .

 In casu, o fato objeto da reparação objeto da controvérsia ocorreu entre 

março de 2018 a janeiro de 2009 (fl.13) e a ação foi proposta em 

14/08/2013 – fl. 05v, portanto dentro prescricional.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA COM REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS POR ATO ILÍCITO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – 

AFASTAMENTO – PRETENDIDA APOSENTAÇÃO LEVANDO-SE EM 

CONSIDERAÇÃO O CARGO DE PROFESSORA E AS FUNÇÕES DE 

DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE – 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – APELAÇÃO 

ADESIVA DESPROVIDA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 

Prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação movida contra a 

Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, inclusive 

indenização por reparação civil, conforme regulação pelo Decreto nº. 

20.910/32.(...).” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 53879/2015, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018). (destacamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. DEMANDA INDENIZATÓRIA CONTRA AUTARQUIA 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. A 

prescrição das ações contra a Fazenda Pública, inclusive indenizatórias, é 

de cinco anos, conforme estabelece o Decreto n° 20.910/32. Entendimento 

pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 
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repetitivo a respeito do tema. Transcorridos mais de cinco anos entre a 

data em que o autor tomou conhecimento das moléstias que embasam sua 

pretensão e o ajuizamento da ação, é de ser mantida a sentença que 

reconheceu a prescrição. Aplicação da teoria da actio nata. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70053375895, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

22/03/2018). (ressaltamos)

 Logo, rejeito a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, 

do Código Civil, haja vista a prevalência de legislação especial sobre a 

regra geral.

 A preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo Estado não 

merecer guarida, à medida que a autora acionou o Poder Judiciário, 

valendo-se do direito de ação constitucionalmente garantido (art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal), onde pleiteia sejam os requeridos 

compelidos a indeniza-la, em razão da precariedade do atendimento 

médico recebido.

 Deduzida, portanto, a pretensão, e havendo necessidade de obtenção da 

prestação jurisdicional, é inquestionável o interesse de agir do requerente, 

que depende da intervenção do Poder Judiciário para dirimir controvérsia 

que alega não ter sido solucionada extrajudicialmente.

 No tocante as alegações de ilegitimidade da municipalidade e do estado, 

em que pesem os argumentos expedidos, igualmente, não merecem 

respaldo.

 Afinal, o direito à saúde, assegurado constitucionalmente (artigo 196, CF), 

é obrigação conjunta das três esferas federativas, as quais são 

solidariamente responsáveis, na medida que integram um sistema único 

(artigo 198, CF), sendo, pois, quaisquer deles parte legítima para fazer 

frente a eventuais demandas judiciais.

 Nesse sentido se encontra consolidado o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE 

PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL 

IMPROVIDO. (...) III – Na decisão agravada, o recurso especial foi 

improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com 

entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade 

solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no 

que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de 

saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ. IV – Agravo 

interno improvido.” (AgInt no AREsp 947.903/SC, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). 

(destacamos)

Portanto, União, Estado e Município possuem competência comum, de 

modo que são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e 

qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e 

igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna em seus artigos 23, 

inciso II, 30, inciso VII, e 196.

Assim, inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo 

em vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, 

dou o feito por saneado.

 Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização das provas orais postulada pelas partes (fl. 103/104 e 

106/107) e, para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 17/10/2018, às 15:30 horas.

 Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

ratificarem as testemunhas já arroladas ou apresentarem rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para comparecer ao ato, em razão 

do requerimento pelos requeridos do seu depoimento pessoal.

 Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 358341 Nr: 28739-96.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12867, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8.078/MT, VICTOR 

AUGUSTO MEDINA MARTINS - OAB:OAB-MT 18.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 358341 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação impugnação (fl. 94), 

HOMOLOGO os cálculos constante de fl. 103 e, por conseguinte, 

DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo com o Provimento 

nº 11/2017-CM.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 916693 Nr: 41235-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE 

ROVERSI, MAURICIO FRANCISCO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MIZON, NELSON PINTO, JOÃO 

ANDRÉ CESNIK, MARTA TICIANEL CESNIK, SHIRO NISHIMURA, MANOEL 

FRANCELINO CARILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:, 

LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/MT, NÃO CONSTITUÍDO 

- OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para trazer aos autos comprovante de depósito de diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433754 Nr: 13080-76.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAQUIM EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, para tomar ciência do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 280596 Nr: 6154-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. S. M., SILVANÉA DA SILVA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. 
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ESTADO - OAB:3968-MT

 Autos n.º 280596 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1029693 Nr: 36666-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUGENIA BUENO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA ALEXANDRA DE ANDRADE SOUSA, 

RAFAEL SOARES DE SOUSA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO - OAB:, 

JULYANA LANNES - OAB:

 Autos n.º 1029693 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de extinção da ação formulado à fl. 110, 

consignando que o silêncio será interpretado como anuência tácita em 

relação a tal pleito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848138 Nr: 51555-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 848138 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Aguarde-se a realização da perícia agendada à fl. 67/67v.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806675 Nr: 13159-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSELIANE DE MAGALHÃES LOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

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

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 806675 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de extinção da ação formulado à fl. 212, 

consignando que o silêncio será interpretado como anuência tácita em 

relação a tal pleito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1170173 Nr: 40238-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1170173 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727179 Nr: 23034-15.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA NOGUEIRA GUIMARÃES 

BIANCH NOVOLONI - OAB:130756/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, SUELI SOLANGE CAPITULA - OAB: PROC. 

ESTADO

 Autos n.º 727179 – Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Outrossim, considerando a procedência dos pedidos iniciais, autorizo o 

levantamento do montante depositado na espécie (fl. 47), em favor da 

parte autora, mediante a expedição de competente alvará.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 898186 Nr: 28461-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULES ROSA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO A SEGURANÇA vindicada, nos termos da fundamentação 

precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do CPC.As partes 

são isentas do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos 

termos da lei.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 790546 Nr: 44594-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FERNANDES ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 Autos n.º 790546 – Embargos a execução

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos a execução ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face JAIRO FERNANDES ZÍLIO, ambas as partes 

qualificadas, alegando a extinção da ação de execução por ausência da 

juntada do titulo executivo original, além do reconhecimento da prescrição.

 Devidamente citado, a embargada/exequente ofertou impugnação 

(fls39/41), juntando a cártula original e requerendo a improcedência da 

demanda.

 É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Inicialmente, entendo como adiáforo a extinção da execução apensa, pela 

ausência da cártula original do titulo de crédito, à medida que o requerente, 

acostou aos autos, mesmo que momento posterior o título original, 

conforme se infere da fl. 41.

 Deste modo, tal desprimor por parte do exequente no momento da 

impetração da execução, não é hábil a conduzir provimento judicial de 

aniquilamento do direito por ele vindicado.

 Assim, passo a análise da prescrição.

É de sapiência que a prescrição é a perda do direito de propor uma 

pretensão em juízo, em razão do decurso de período de tempo. Como bem 

ensina Maria Helena Diniz : “A prescrição é fator de extinção da 

pretensão, ou seja, do poder de exigir uma prestação devida”.

 Com efeito, o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 prevê que todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem, vejamos:

 “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” (negritei)

 A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - SÚMULA 339 

STJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - VERIFICAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ 

- EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. A 

prescrição pode ser alegada em qualquer fase do processo, nas 

instâncias ordinárias, sendo perfeitamente cabível a sua alegação em 

sede de apelação. (AgRg no REsp 503.927/SC). O prazo para o 

ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos. 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 30161/2010, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/09/2010, Publicado no DJE 08/10/2010).” 

(grifamos)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “O Decreto nº 20.910, de 6 

de janeiro de 1932, que regula a prescrição qüinqüenal, prevê que todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda, seja ela federal, estadual ou 

municipal, prescreve em cinco anos a contar da data do ato ou fato do 

qual se originou” (STJ, AgRg no REsp 1027376/AC) (TJMT - Ap 

34242/2011, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 

19/11/2013).” (destacamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. 

MUNICIPALIDADE. SERVIDORA. APOSENTADORIA. VERBAS 

RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. 

OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº. 9.494/1997. ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA 

RATIFICADA. Às dívidas passivas da Fazenda Pública, quaisquer que 

sejam sua origem e natureza, aplicam-se, no que tange ao prazo 

prescricional, as legislações especiais que versam sobre a matéria, quais 

sejam, o Decreto nº 20.910/32 e o Decreto-lei nº 4.597/42, e, em caráter 

subsidiário, as disposições gerais do Código Civil. Tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas 

remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, os juros de 

mora incidirão da seguinte forma: (a) percentual de 0,5% ao mês, a partir 

da MP n.º 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.º 11.960, de 30/06/2009, 

que deu nova redação ao artigo 1.º-F da Lei n.º 9.494/97; (b) percentual 

estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n.º 11.960/2009. 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 41981/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016)” (grifo 

nosso)

 “RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – 

INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - 

ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS 

RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – 

JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não 

conhecimento. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no 

Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, 

Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 168330/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR E 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO – PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS 

E MORAIS – ATO ILÍCITO E PREJUÍZO — NÃO COMPROVAÇÃO — 

INDENIZAÇÃO — INADMISSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1- O entendimento jurisprudencial pacífico do 

STJ é no sentido de que se aplica a prescrição quinquenal prevista no art. 

1º do Decreto 20.910/1932 nas ações indenizatórias propostas contra a 

Fazenda Pública, em razão da natureza especial do referido Decreto, que 

regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões 

formuladas contra a Fazenda Pública. (...)”. (TJMT - Apelação / Remessa 

Necessária 174344/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). (ressaltamos)

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA 

IMPROCEDENTE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - MANTIDA - 

ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

8º E 9º, DA MESMA LEGISLAÇÃO ESPECIAL - PRAZO PRESCRICIONAL 

CONFIGURADO - APELO DESPROVIDO. O prazo prescricional de 05 

(cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas 

esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. 

Quando reconhecida causa de interrupção, o prazo prescricional começa 

a conta pela metade.” (TJMT - Ap 103704/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 
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26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). (negritamos)

In casu, depreende-se dos autos que a pretensão do requerente consiste 

no recebimento de valores referentes à certidão nº 1.1.005-528-4, no 

valor liquido de R$741,94, emitida em 23/04/2009, que não foi pago pelo 

requerido, encontra-se prescrita, considerando que ação apreensão 

dera-se em 06/12/2012 (fl. 05) e o prazo prescricional aplicado ao caso 

em exame (05 anos).

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

reconhecer a prescrição da certidão de crédito nº 1.1.005.528-4.

Em razão do resultado da demanda, condeno o embargado ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, com espeque no artigo 85, §8º, do 

CPC, verbas cuja exigibilidade e fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, 

do CPC, eis que beneficiário da AJG .

 Junte-se cópia desta sentença nos autos executivos apenso.

Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 420221 Nr: 6245-72.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FURLAN, SINTEL TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DEDTRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Processo: 420221- Ação Ordinária.

 Vistos etc.

Cuida-se de ação ordinária proposta por JOSÉ CARLOS FURLAN e SINTEL 

TELECOMUNICAÇÕES, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO- DETRAN e do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito a 

baixa de seu nome quanto ao registro dos bens objeto da demanda.

 Na peça inaugural a primeiro requerente afirma que é proprietário de uma 

motocicleta, marca Honda, MODELO xl 125, DUTY, ano de fabricação 

1991, modelo 1991, Placa SN257, e do veiculo marca LADA, modelo NIVA, 

placa CR0001, já o segundo requerente, afirma que é proprietário da 

motocicleta, marca Honda, modelo XL 125 S.

 Relatam, ainda, que entre os anos de 1995 e 1996, efetivaram a venda 

dos respectivos bens, por intermédio de negocio jurídico, onde entregaram 

os recibos dos veículos, reconhecido firma, juntamente com os mesmos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/75.

Liminar e pedido de reconsideração indeferidos respectivamente nas fls. 

76/77 e 82.

 Devidamente intimadas, as partes requeridas apresentaram contestação 

rechaçando as alegações da autora (fls. 88/90 e 102/115)

 Réplica às fls. 114/129.

 Intimadas para manifestar interesse na produção de provas, a parte 

autora pugnou pela oitiva de testemunhas, já a parte requerida requereu o 

julgamento antecipado da lide.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC.

 Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio.

 De proêmio, devem ser apreciadas as questões preliminares de 

ilegitimidade e inépcia da inicial aventada pelos requeridos.

 Com efeito,não avisto argúcia ao pleito de ilegitimidade do Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN/MT -, uma vez que é parte legítima para 

figurar no polo passivo da presente lide, mormente por ser a Autarquia de 

trânsito competente e responsável cabíveis pelo cadastro, baixa e 

alteração de veículos.

 Melhor sorte não se revele a preliminar de inépcia, a medida que só deve 

ser considerada inepta a petição inicial que não apresentar os requisitos 

constantes no parágrafo primeiro do art. 330, do CPC, o que não se 

verifica na espécie, uma vez que, analisando a peça vestibular, pode-se 

constatar que os fatos e fundamentos dos pedidos encontram-se 

suficientemente indicados e descritos, possibilitando a compreensão da 

causa de pedir e dos pedidos, bem como, viabilizando o exercício do 

contraditório e da ampla defesa.

 Assim, inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo 

em vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, 

dou o feito por saneado.

 No caso vertente, os autores busca com a presente ação, que os 

requerentes procedam à baixa no licenciamento e dos impostos referentes 

aos veículos objeto da presente demanda, eis que hodiernamente estão 

causando- lhes transtornos.

 Aduz que em que entre os anos de 1995 e 1996 realizou a venda dos 

bens moveis objeto da demanda, entregando recibos com firma 

reconhecida, na certeza de que seu novo possuidor iria, providenciar a 

transferência da propriedade para o seu nome, perante o DETRAN-MT.

 In casu, o descuido dos autores é evidente, uma vez que descumpriram o 

que assentava o mandamento da Lei que regulava a transferência de 

veiculo automotor á época da transação efetuada.

 Nesse viés, colaciono o artigo 53 da Lei 5.108/1966:

“artigo 53, Todo ato translativo de propriedade do veiculo automotor, 

reboque, carretas e similares, implicará na expedição de novo Certificado 

de Registro, que será emitido mediante:

 a) Apresentação do ultimo certificado de registro;

b) Documento de compra e venda na forma da lei.

Parágrafo único: de todo ato translativo de propriedade, referido neste 

artigo, será dada ciência á repartição de transito expedidora do certificado 

de registro anterior.” (destaquei)

 Assim a culpa no presente caso, evidenciou-se pela negligência da 

autora em não atentar-se ao procedimento delineado no dispositivo legal 

aduzido pela norma epigrafada, não se falando assim em responsabilidade 

por parte do DETRAN-MT, quer pela questão tributária ou pela 

transferência de propriedade do veiculo descrito na inicial.

 Ademais, o atual Código de Transito Brasileiro também disciplina a cerca 

de procedimento especifico de transferência de veiculo, que também foi 

inobservado pela requerente, vejamos:

 Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.

 Acentuo, por oportuno que negocio jurídico firmado entre as partes não 

gera transferência automática da propriedade (direito real), apenas 

comprova a existência de uma relação obrigacional entre as partes, de 

natureza pessoal.

 Mister frisar ainda, que como destacado pelo Estado de Mato Grosso em 

sua contestação, os autores sequer indicaram para quem realizaram a 

venda das motocicletas e do veiculo, não acostado nos autos, qualquer 

documento capaz de corroborar com as alegações descritas na inicial.

 Noutro norte, no tocante a alegação de prescrição dos débitos 

constantes do veiculo, há que se considerar que a prescrição civil pode 

ser renunciada mesmo após sua consumação, na medida em que somente 

extingue a pretensão para o exercício do direito de ação, nos termos 

preconizados pelos artigos 189 e 191 do Código Civil.

 Conquanto, iguais efeitos não se operam em relação à prescrição na 

seara tributária, na medida em que, por força do art. 156, V, do CTN , 

extingue o próprio crédito tributário, e não apenas a pretensão para a 

busca de tutela jurisdicional.

 Nesse viés, indubitavelmente que a confissão espontânea de dívida 
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seguida do parcelamento administrativo representa um ato de 

reconhecimento do débito, interrompendo o curso da prescrição tributária, 

nos termos do art. 174, IV, do CTN . Entretanto, tal interrupção somente 

ocorrerá enquanto em curso o lapso prescricional, não sendo possível o 

renascimento da obrigação já extinta (art. 156, V, do CTN).

 A autora colacionou aos autos os formulários de parcelamento em que 

constam como período de referencia do IPVA os anos de 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009,2010. Assim, embora nas guias de pagamento, 

constarem nas informações (item 32) as parcelas como sendo de 1999 a 

2008, percebe-se que somente foram cobrados os períodos de 2005 a 

2010, ínterim temporal esse não fulminado pela prescrição.

 Nestes termos, a autora não logrou êxito em comprovar que o 

parcelamento constou débitos já prescritos, ônus que lhe competia, 

devendo ser rechaçada a alegação de prescrição.

 Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, extingo o processo, 

com resolução de mérito, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil) reais, nos termos do artigo 85, do CPC.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

 P. I. C.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 984977 Nr: 16327-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA AGUIAR PACE - 

OAB:OAB/MT 19.241, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a conceder ao segurado o auxílio-acidente desde o 

dia seguinte a cessação do auxílio-doença (22/12/2014 – fl. 19), com a 

incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85 do CPC.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos o 

comprovante correspondente, desde já, autorizo o levantamento do 

montante em favor da expert nomeada na espécie, mediante a expedição 

do competente alvará.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC.P.I.C. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 892418 Nr: 24846-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO JUNIOR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA, 

GEOVANE LIMA DA CRUZ, JONY MARQUES DE MORAES, LUIZ 

FERNANDO JACINTO, ROBERTO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, EMMANUEL OLIVEIRA NETO - OAB:13.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873109 Nr: 11898-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MARQUES DE SOUZA, P. E. 

FERREIRA, CLEBER MARQUES DE SOUZA, PAULO EURIPEDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 873109 – Desapropriação

Vistos etc.

Tendo em vista que já transcorreu mais de 04 (quatro) anos, do 

deferimento da liminar (imissão da posse), condicionada ao depósito que 

não fora concretizado, determino que no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas) o Estado comprove o cumprimento da decisão de fls. 100/101.

 Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, imediatamente conclusos.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863514 Nr: 4427-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO DE ARRUDA, ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUIABA - APAE, EUNICE VITOR DA 

SILVA, ALDA ELIZABETH BOEHLER IGLESIAS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMÍLIO 

BIANCHI NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 863514 – Desapropriação

Vistos etc.

Tendo em vista que já transcorreu mais de 04 (quatro) anos, do 

deferimento da liminar (imissão da posse), condicionada ao depósito que 

não fora concretizado, indefiro o novo pedido de dilação de prazo 

formulado à fl. 127, via de consequência, determino que no prazo de 48 

(quarenta e oito horas) o Estado comprove o cumprimento da decisão de 

fls. 111/112.

 Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, imediatamente conclusos.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 985314 Nr: 16445-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE DE LIMA RODRIGUES, DEVANIL QUEIROZ 
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MATSUOKA, PLÍNIA SAMPAIO DE ALMEIDA, VILMA MARIA PIOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Autos n.º 985314 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 862647 Nr: 3783-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNISLEY PORFIRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 862647 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 888798 Nr: 22455-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUZIMAR PEREIRA COELHO, BERNARDINO 

CORREIA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A

 Autos n.º 888798 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045668 Nr: 44222-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DE MIRANDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1045668 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 872321 Nr: 11284-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 872321 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se, ainda, a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de aplicação 

de multa (art. 536, §1º, CPC).

No mais, manifeste-se a parte credora quanto à liquidação da sentença, 

devendo, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913442 Nr: 39156-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM WANDER DA SILVA AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO 

CONCURSO PUBLICO DA POLICIA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANA NEIVA SILVA - 

OAB:11.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 
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IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos.

Observa-se dos autos que WILLIAN WANDER DA SILVA AYRES ajuizou 

ação ordinária contra a FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT – FUNCAB, objetivando liminarmente o prosseguimento no 

concurso público para o cargo de investigador de polícia regulado pelo 

Edital nº 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013, 

independente da sua eliminação no teste físico.

Ocorre que, equivocadamente, o mandado de citação foi expedido para o 

ESTADO DE MATO GROSSO (fl. 109v), e a carta de citação da FUNCAB, 

retornou sem efetivo cumprimento, por motivo: ausência (fl. 113).

Em razão do exposto, e visando afastar futuras nulidades processuais, 

procedam-se as retificações necessárias quanto ao polo passivo da 

ação, haja vista que o ESTADO DE MATO GROSSO não integra a lide.

Considerando que os documentos anexos à contestação do Estado de 

Mato Grosso foram fornecidos pela banca requerida, deixo de 

desentranhá-los, por se tratarem de documentos referentes ao teste físico 

do candidato.

Após, renove-se o ato de citação a FUNCAB, para apresentar 

contestação no prazo legal, até mesmo porque o endereço constante na 

inicial é o mesmo do sitio eletrônico da banca examinadora.

Havendo apresentação de defesa, intime-se o autor para impugná-la, no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1050479 Nr: 46648-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo 

judicial.Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), 

prazo em que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia 

realizada e juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo 

eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 

1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ.Contestada a 

ação, intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias 

(arts. 350 e 351 CPC).Por fim, tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887218 Nr: 21404-16.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: VALERIA FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:17034/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 887218 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 702433 Nr: 37054-45.2010.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: MAELI FERNANDES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:OAB/MT 6.282, STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - 

OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 702433 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 857594 Nr: 59825-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARILCE DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS CENTRAL 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Autos n.º 857594 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426816 Nr: 9437-13.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 426816 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Ausentes questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

 Fixo como ponto controvertido da lide: A (in)existência de 

responsabilidade civil do Estado, em relação aos fatos descritos na peça 

isagógica.

 Defiro a prova oral requerida pelo autor (fls. 153/154) e designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 14:00 horas.

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, 

§4º, do CPC ), ratificarem as testemunhas já indicadas ou arrolarem as 

testemunhas que serão ouvidas em juízo.

 Consigne-se, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

CPC .

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713071 Nr: 6283-50.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 713071 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Ausentes questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

 Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a prova oral requerida pela parte autora (fls. 190/191 e 193) e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 

15:00 horas.

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, 

§4º, do CPC ), ratificarem as testemunhas já indicadas ou arrolarem as 

testemunhas que serão ouvidas em juízo.

 Consigne-se, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

CPC .

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1054316 Nr: 48486-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º 1054316 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação retro e, ainda, levando-se em conta o 

petitório de fl. 106, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar uma data provável para realização da perícia médica e/ou 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 387890 Nr: 23763-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONEI LINO MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO 

- OAB:9192/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, JAMILE 

CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494, JULIANA MACHADO 

RIBEIRO - OAB:15581/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699, SILVIA REGINA SIQUEIRA L. OLIVEIRA - OAB:7149-B, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - NPJ/UFMT - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Autos n.º 387890 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, determino a intimação da viúva do de 

cujus Francinelda Duarte de Souza Modesto, junto ao endereço descrito à 

fl. 130, para manifestar interesse na sucessão processual, bem como, 

promover sua a respectiva habilitação, no prazo 60 (sessenta) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, §2º, II, 

CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1064212 Nr: 52825-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO - OAB:

 Autos n.º 1064212 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando as alegações da parte requerida, intime-se o autor para, no 

prazo de 10 (dez) dias, demonstrar sua condição financeira noticiada na 

espécie, sob pena de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 335680 Nr: 6635-13.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO EURIPEDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES MARTINS, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 335680 – Declaratória

 Vistos etc.

 Inicialmente, declaro a ilegitimidade da Secretaria de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso, tendo em vista que o referido órgão da administração 

direta é desprovido de personalidade jurídica e, portanto, sem legitimidade 

para figurar no polo passivo da ação, via de consequência, julgo julgou 

extinto o processo em relação à SEFAZ, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

 No mais, considerando a citação por edital do requerido, bem como o teor 

da certidão retro, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como 

curadora especial, a Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para, manifestar-se em tal condição, no prazo legal.

 Alfim, visando a segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, 

determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, 

trazer aos autos, comprovante da condição financeira noticiada na 

espécie.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se, com urgência, eis que, trata-se de processo inserido na Meta 

2 do CNJ.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 871320 Nr: 10525-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR RAMOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leonardo rodrigues caldas - 

OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

EXTINTO o writ, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI 

do CPC.Isento as partes do pagamento das custas e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910344 Nr: 37095-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, para anular o ato que o convocou o 

requerente para realização do teste físico somente pela internet e 

determinar nova oportunidade para o TAF, e por consequência, acaso 

aprovado, seja submetido as demais fases previstas, confirmando a tutela 

de urgência anteriormente deferida.Isento de custas, nos termos da Lei nº 

7.603/2001.Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.As decisões contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão 

sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código de 

Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

nossas homenagens.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053781 Nr: 48271-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNY WANDERSON SENA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 93219 Nr: 1607-60.1991.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO EST. MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - 

OAB:5480, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Autos n.º 93219 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Ante a ausência de manifestação da parte exequente, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 333781 Nr: 4365-16.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Kelcia Figueiredo de 

Freitas Gonçalves - OAB:10541/O, BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CORDEIRO UCHOA 

FLORENCIO PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Por conseguinte, REVOGO a antecipação dos 

efeitos da tutela concedida na espécie (fls. 70/73).Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da gratuidade da 

justiça.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 865595 Nr: 6054-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 865595 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839891 Nr: 44345-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 839891 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 973492 Nr: 11019-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARCIA D´ALMEIDA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Autos n.º 973492 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 815265 Nr: 21719-78.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - 

OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 815265 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Ausentes questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

 Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a prova oral requerida pela parte autora (fls. 152 e 155) e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 14:30 

horas.

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, 

§4º, do CPC ), ratificarem as testemunhas já indicadas ou arrolarem as 

testemunhas que serão ouvidas em juízo.

 Consigne-se, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

CPC .

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 1000120 Nr: 23502-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DOMINGOS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos elencados na inicial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono 

do requerido, ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade 

ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a 

teor do estatuído no artigo 98, §3º, do CPC.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809004 Nr: 15479-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO YAMAUCHI DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 809004 – Cumprimento de sentença.

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se, ainda, a Fazenda Pública para, em igual prazo, cumprir a 

obrigação de fazer imposta na sentença, consignando que o 

descumprimento ensejará o cometimento do crime de desobediência.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 866321 Nr: 6630-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUZÉBIA DA COSTA, JOSEFINA SENE ZARK, 

IDALINA XAVIER BUENO, JOSE DAMIÃO ALVES DOS ANJOS, JONATAS 

DE SOUZA BENEVIDES, PATRICK COSTA PEREIRA, SEBASTIÃO 

SANTANA BOTELHO, LIRA QUEIROZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 866321 – Liquidação de sentença

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

a certidão retro, devendo requerer o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1022760 Nr: 33295-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PERES DOS SANTOS SOUZA, ROBERTO 

CANDELÁRIO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1022760 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Citada a parte requerida apresentou contestação às fls. 42/50 alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade ativa de Roberto Candelário de Souza Filho.

Impugnação às fls. 79/87.

Pois bem.

A prefacial de ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito, razão pela 

qual devem ser conjuntamente analisados.

Destarte, inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, 

tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 No mais, tendo em vista os pedidos formulados pelas partes (fls. 91/92), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31/10/2018, às 

14:30 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021569-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO FRANCA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1021569-07.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 1.000,00; Requerente: 

AUTOR(A): SERGIO HENRIQUE ALVES Requerido: RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E 

SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), para responder a ação, 

caso queira, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias. Esse prazo será contado EM 

DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores distintos (art. 229 do 

CPC), de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública, caso o requerido 

seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 183 do CPC). 2. Não 
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sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida 

como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 4 de 

setembro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE 

DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015434-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARQUETTI (REQUERENTE)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000689-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

BENEDITA LUCINDA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Vistos, etc. Intimem-se a Requerente para sanar 

a falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500031-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

DELMA TRAJANO DALFFE DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - 615.785.681-53 (PROCURADOR)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023482-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROZELY DE FATIMA PARMEJANE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Diante de todo o exposto, determino a redistribuição do feito, 

por dependência ao processo de n. 1011766-97.2018.8.11.0041, em 

trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se com urgência. . OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023978-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 

2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028944-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COIMMA AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar 

o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997527 Nr: 22423-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH CRISTOVAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISC. FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAÍDES JOSÉ DOS REIS - 

OAB:18883, FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - OAB:7140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 
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TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887134 Nr: 21341-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO BISPO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827712 Nr: 33573-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375843 Nr: 12586-51.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE KELEN KUNTZE, GONÇALO EDSON FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - PROC MUNICÍPIO - OAB:10.062

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864588 Nr: 5295-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON MOREIRA LOPES, ALDEMIRO PAULO DA 

COSTA, ARISTEU MATIAS CORREIA, DANIEL RODRIGUES DA SILVA, 

BENEDITA MARTINS DOS REIS, BENEDITO MANOEL DA SILVA, JOÃO 

VENANCIO DA COSTA ARRUDA, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA, 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS, MARCIO ROBERTO DA COSTA 

BORGES, GONÇALO ALMEIDA DOS SANTOS, JAIR ALVES JADGEWSKI, 

MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO, RENATO SERGIO DE OLIVEIRA 

LELIS, SEBASTIÃO DOS REIS FELÍCIO, VALDEMIR FRANCISCO DE SOUZA, 

SALUSTIANO SIPLICIO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834503 Nr: 39839-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR GONÇALVES SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049325 Nr: 46097-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834503 Nr: 39839-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR GONÇALVES SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864588 Nr: 5295-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON MOREIRA LOPES, ALDEMIRO PAULO DA 

COSTA, ARISTEU MATIAS CORREIA, DANIEL RODRIGUES DA SILVA, 

BENEDITA MARTINS DOS REIS, BENEDITO MANOEL DA SILVA, JOÃO 

VENANCIO DA COSTA ARRUDA, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA, 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS, MARCIO ROBERTO DA COSTA 

BORGES, GONÇALO ALMEIDA DOS SANTOS, JAIR ALVES JADGEWSKI, 

MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO, RENATO SERGIO DE OLIVEIRA 

LELIS, SEBASTIÃO DOS REIS FELÍCIO, VALDEMIR FRANCISCO DE SOUZA, 

SALUSTIANO SIPLICIO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 793679 Nr: 2-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. REYES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENCLIMAR 

ENGENHARIA ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mauro benedito pouso 

curvo - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1046658 Nr: 44707-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO VÍCTOR POLIDÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos .Sem custas.Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868252 Nr: 8148-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFREDO BORGES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS 

MIRANDA - OAB:16.708, VINICIUS SANTANA OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS 

- OAB:PROC.

 Autos n.º 868252 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858493 Nr: 445-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE PINHO SAAB FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

informar CNPJ/CPF e número de conta bancária para transferência de 

valor depositado em conta judicial vinculada a estes autos, conforme 

extrato de fls. 56.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 872275 Nr: 11242-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos .Sem custas.Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1009151 Nr: 27179-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1009151 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

O requerente maneja pedido de reconsideração ao comando judicial de fl. 

119/119v, o qual revogou os benefícios da gratuidade da justiça.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 
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expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas na decisão 

combatida.

Ante ao exposto, de acordo com as considerações supra INDEFIRO o 

pedido retro, mantendo a decisão de fl. 119/119v, tal como foi lançada.

No mais, prossiga-se no cumprimento do decisum guerreado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008949-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES (ADVOGADO(A))

ELIETH GONCALVES MENDES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA (ADVOGADO(A))

DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO DIRETOR DO IBFC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, localizado na RUA 

WALDOMIRO GABRIEL DE MELLO, 86, CHÁCARA AGRINDUS, TABOÃO 

DA SERRA - SP - CEP: 06763-020, do inteiro teor da decisão abaixo 

transcrita, bem como dos documentos anexados aos autos do Processo 

Judicial Eletrônico (PJE), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, PRESTE 

AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDER(EM) NECESSÁRIAS (art. 7º, I e II, Lei 

nº 12.016/2009). DECISÃO: Vistos, etc. Não obstante os motivos que 

calcam a pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se imprescindível à 

manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. Assim, notifique-se 

a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as informações, 

juntem-se e venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido 

de liminar. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001642-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST (ADVOGADO(A))

JOSE THIAGO MAGOSSO DOMINGOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em vista a 

certidão de ID 1407112, intime-se o Requerente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifestar sobre prosseguimento no feito sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001948-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RAFHAEL LOPES ARRUDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001948-58.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 10.000,00; Requerente: IMPETRANTE: 

ALEXANDRE RAFHAEL LOPES ARRUDA Requerido: IMPETRADO: 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso queira, 

apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: PRAZO: O 

prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo será 

contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores distintos 

(art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria Pública (art. 

186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 

183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 

Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 4 de setembro de 2018 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013745-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CHAVES (AUTOR(A))

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1013745-65.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 16.089,37; Requerente: 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA CHAVES Requerido: RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) 

APELADO(A), para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

ADVERTÊNCIAS: PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) 

dias. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela 

Defensoria Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou 

o Ministério Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 4 de 

setembro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE 

DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024503-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MATOS DOS REIS (AUTOR(A))

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504861-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINIR CATARINA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

ILMA MARIA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DA GLORIA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504861-41.2015.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DA GLORIA SILVA, ILMA 

MARIA DE SOUZA LOPES, LUZINIR CATARINA DE SIQUEIRA RÉU: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de pedido de execução de 

sentença promovido por MARIA DA GLORIA SILVA e outros contra o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para 

condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração 

da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Dessa 

forma, intime-se o executado Município de Cuiabá para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos 

termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a 

parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015530-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MARQUES SCHLOZ (ADVOGADO(A))

SERGIO DE JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Logo, a estrutura do texto da 

petição inicial da autora traz um breve resumo dos pleitos a serem 

formulados em sua parte final, fazendo expressa menção à expedição da 

tutela de urgência mediante caução, assim como a parte autora fizera em 

outra ação distribuída para este juízo. Inobstante os motivos que calcam a 

pretensão judicial, a plausibilidade do direito restou demonstrada 

satisfatoriamente conforme mencionado na decisão anterior, devendo a 

antecipação de tutela ser mantida pelos seus próprios fundamentos, 

inexistindo, em princípio, necessidade de obrigatoriamente ser 

apresentada a caução. Assim, defiro o pedido a parte autora para 

cumprimento da tutela de urgência independentemente da caução, 

mantendo, no maiss, o decisum prolatado. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504843-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA BENEDITA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JAKELINE XAVIER VITAL (AUTOR(A))

MARLEY SOUZA CARBONATO (AUTOR(A))

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0504843-20.2015.8.11.0041 AUTOR(A): DINALVA BENEDITA DO 

NASCIMENTO, MARLEY SOUZA CARBONATO, JAKELINE XAVIER VITAL 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por DINALVA BENEDITA DO 

NASCIMENTO e outros contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença 

condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pelos Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado Município 

de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006463-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELEUTERIO DA COSTA (AUTOR(A))

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante do petitório de ID. 12920322, intime-se o Município de 

Cuiabá para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014351-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014351-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007695-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LINCOLN BERTOLINE TEODORO (AUTOR(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017785-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

CLEUSA GOMES MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010931 Nr: 27969-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Augusto Da Silva Costa - 

OAB:17.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893517 Nr: 25574-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDER SOARES DE CASTRO, AMARILDO 

ROFINO DOS SANTOS, ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, CARLOS 

AUGUSTO SILVA ALVES, ANGELICA DOS SANTOS SILVA, ANGELO 

MARCIO FERREIRA MENEZES, CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA, 

REGINALDO REDENTOR DAS NEVES, ROSANGELA GLORIA DE ARAÚJO, 

GILSON FARID DA CUNHA BARROS, DIONEY PAIXÃO DE ASSIS, 

EMANUEL RONDON DOS REIS, MACIEL ALVES DA CONCEIÇAO, 

LINDOJONSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046077 Nr: 44395-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DALVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975100 Nr: 11659-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRAGA LIMA FILHA, MARIA AUXILIADORA DE 

FARIA VALENTIM, MARIA CONSTÂNCIA DE AMORIM, MARIA 

AUXILIADORA FRAGA LIMA RAMALHO, SORAYA DANNIZA BARBOSA 

MITER SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010931 Nr: 27969-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Augusto Da Silva Costa - 

OAB:17.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057697 Nr: 49856-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDER JUNIOR ARAUJO VISALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044340 Nr: 43615-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE RIBEIRO DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048441 Nr: 45702-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893517 Nr: 25574-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDER SOARES DE CASTRO, AMARILDO 

ROFINO DOS SANTOS, ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, CARLOS 

AUGUSTO SILVA ALVES, ANGELICA DOS SANTOS SILVA, ANGELO 

MARCIO FERREIRA MENEZES, CELSO BENEDITO PINHEIRO FERREIRA, 

REGINALDO REDENTOR DAS NEVES, ROSANGELA GLORIA DE ARAÚJO, 

GILSON FARID DA CUNHA BARROS, DIONEY PAIXÃO DE ASSIS, 

EMANUEL RONDON DOS REIS, MACIEL ALVES DA CONCEIÇAO, 

LINDOJONSON DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425371 Nr: 8800-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI DE MATOS LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES 

DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 421016 Nr: 6653-63.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTONIR CANDIDO ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORREA DE FRANCA - 

OAB:13859, JULIANA HERNANDES MOREIRA LIMA - OAB:10.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente CONDENANDO 

o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia 

subsequente à cessação do auxílio doença, com incidência de juros de 

mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção 

monetária contados do evento danoso com base no INPC, conforme Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, conforme 

precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 

1495146/MG, Tema nº 905.Tendo em vista a juntada do laudo pericial, 

determino a expedição de alvará para levantamento dos honorários 

periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

192.Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento 

desta decisão.Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 909387 Nr: 36405-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 713953 Nr: 7136-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime da Cruz Borges 

Assumpção - OAB:11793/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS 

DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de petitório encartado pela parte autora às fls. 237/238, 

requerendo o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos 

cálculos e expedição de RPV correspondente à parcela incontroversa.

Saliento que as RPVs já foram expedidas às fls. 218/219, inclusive com a 

informação do Requerido de que as mesmas teriam sido encaminhadas 

para pagamento (fl. 231).

Dessa forma, intime-se o INSS para que no prazo de 15 (quinze) dias 

comprove o pagamento das RPVs de fls. 218/219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 838271 Nr: 42973-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

CUIABÁ-MT, SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ALEXANDRE OLIVEIRA 

SANTOS FREITAS - OAB:65.356/RS, SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - 

OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para ratificar a 

liminar deferida e determinar aos impetrados que recebam, providenciem o 

processamento e julguem o Recurso Voluntário n. 5152060/2013. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO o presente 

processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Com fundamento 

no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do 
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prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário de sentença. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1107317 Nr: 13506-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA, ODIR BENEDITO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAUDE S.A, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:, JANINE GIRARDI - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, 

determinando que a AGEMED – Planos de Saúde e os Gestores do SUS 

(Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá) providenciem a internação 

da senhora Maria José Souza em UTI coronária para colocação de 

marcapasso provisório e avaliação de cirurgia cardíaca. Nestes termos 

confirmo a decisão de tutela de urgência de fls. 26/29, tornando-a 

definitiva.Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários, 

diante do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou a 

Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, conforme 

entendimento do nosso egrégio Tribunal, como se vê. Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 868973 Nr: 8760-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CARLOS DE CAMPOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO 

- OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública à fl. 120 na qual 

relatou a inércia da autora no sentido de prestar contas e requereu a 

intimação do prestador de serviço beneficiado, determino seja intimada a 

CLÍNICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VÁRZEA GRANDE, CNPJ: 

26.795.401/0001-79, localizada na Av. Castelo Branco, n. 777, Bairro 

Centro, Várzea Grande – MT, CEP: 78110-002, Tel.: (65) 3682-7373 para 

que preste contas, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor bloqueado (R$ 

12.300,00 – doze mil e trezentos reais) para realização de procedimento 

médico no senhor Benedito Carlos de Campos Dias.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010916-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PIZARRO FERREIRA (IMPETRANTE)

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por 

ANDREA PIZZARO FERREIRA, sustentando a ocorrência de omissão na 

sentença de ID. 6120649. Segundo a embargante, a omissão se deu 

porque a sentença deixou de apreciar seu pedido de cancelamento e 

declaração de nulidade das multas que recaíam sobre seu veículo. Os 

Embargos são tempestivos conforme certidão de ID. 9555492. Intimado 

sobre os presentes Embargos de Declaração, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 10210408-). É o relatório. 

Decido. A omissão se observa quando determinada matéria ou ponto não 

é objeto de apreciação por determinada decisão porque sequer 

considerada pela mesma. Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior: 

“Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá 

propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria 

não foi objeto de consideração pela decisão embargada.” (in, Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em 

vigor, 4ª ed., p.1046, nota 9, Ed. RT, São Paulo, 1999). In casu, a sentença 

embargada deixou de apreciar o pedido da autora, logo, os presentes 

embargos declaratórios merecem ser acolhidos para que tal omissão seja 

suprida, o que passo a fazer nas próximas linhas. Sobre o tema, tenho 

entendimento no sentido de que o Mandado de Segurança não é a via 

própria para pedido de cancelamento ou anulação de multas, isto porque 

seu rito é diferenciado e exige prova inequívoca de direito líquido e certo. 

Assim, em sede de mandado de segurança não cabe a anulação de atos 

administrativos, os quais têm presunção de legitimidade. Isto porque para 

comprovar a ilegalidade do ato seria necessária maior dilação probatória, o 

que não é possível em um mandado de segurança, o qual se presta a 

proteger direito líquido e certo. Neste sentido a jurisprudência do TJ/MT: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTAS — AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO — ILEGALIDADE. 

ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS — IMPOSSIBILIDADE — 

NATUREZA NÃO DECLARATÓRIA DO MANDAMUS. TAXA DE 

PERMANÊNCIA — VALOR — LIMITAÇÃO A TRINTA (30) DIAS — ART. 262 

DO CTB — ENTENDIMENTO DO STJ. É ilegal a exigência do prévio 

pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando não 

verificado o requisito da dupla notificação. O mandado de segurança não 

se presta a encampar pleitos de natureza exclusivamente declaratória, em 

face de seu estreito rito, que não tolera ampla discussão sobre fatos e 

provas. (...) Recurso parcialmente provido. Sentença ratificada nos 

demais termos. (...) No que tange, entretanto, ao capítulo que declarou a 

nulidade das infrações administrativas, creio que a sentença está a 

merecer reforma, porquanto o mandado de segurança não se presta a 

encampar pleitos de natureza exclusivamente declaratória, em face de 

seu estreito rito, que não tolera ampla discussão sobre fatos e provas. A 

distinta relevância, aliada à brevidade de seu procedimento, que apenas 

se satisfaz com a exuberância da prova pré-constituída diante da 

impossibilidade de dilação probatória, não permite que o mandamus seja 

reduzido à ação declaratória, quando é de comum sabença que ele se 

presta a “[...] proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça” (artigo 1º, cabeça, da Lei nº 

12.016/2009). Bem por isso é que carrega, no próprio nomen juris, o 

caráter mandamental das decisões que alberga, mormente porque se 

destina a frustrar a concretização (tutela preventiva) ou a fazer cessar 

(tutela repressiva) as consequências oriundas de atos ilegais e abusivos, 

perpetrados por autoridades ditas coatoras. (...) No mesmo sentido, a 

angusta via mandamental não permite o exercício do direito de defesa em 

plenitude, já que cabe à autoridade apontada como coatora tão somente 

prestar informações acerca do ato atacado. Com efeito, a pessoa jurídica 

de direito público, verdadeira afetada ante uma suposta declaração de 

nulidade das infrações administrativas aplicadas, não figura como parte no 

mandamus, e, por conseguinte, não pode resistir à pretensão deduzida em 

juízo, o que, em ultima ratio, traduz-se em efetivo prejuízo sem a mínima 

possibilidade de defesa. Um olhar desatento poderia conduzir à temerária 

conclusão de que a anulação de multas, no exíguo percurso mandamental, 

está a sentar praça nos princípios da celeridade e economia processuais, 

visto que evitaria a propositura de ação diversa na busca do anseio 
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anulatório. Creio, entretanto, que tal conclusão não merece preponderar, 

sob pena de a agilidade que se busca imprimir conduzir a odiosa afronta 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem que 

possa a parte contrária levantar-se em defesa de seu direito. Autoridades 

coatoras vão e vêm a todo momento. É a Administração Pública que 

permanece a prestar os serviços em nome e no interesse da sociedade. 

Esta é a crucial razão por que não se pode relegar aos transitórios 

agentes, em sede das rápidas informações que prestam, o dever de 

promover a defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito público a 

que estão vinculados. Sustentar o oposto é admitir que o interesse público 

se esfacele desamparado, sem a possibilidade de uma defesa ampla e 

efetiva, totalmente entregue ao alvedrio de instáveis agentes, que, 

sabidamente, possuem toda a sorte de interesse, nem sempre compatíveis 

com interesse público maior. Por tudo isso, não é lícito considerar que o 

impetrado, em juízo, age em substituição à pessoa jurídica de direito 

público, tanto que o artigo 14, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 estendeu à 

autoridade coatora a possibilidade de recorrer, mas o recurso só pode 

versar sobre os pontos que pudessem levá-la, em demanda subsequente, 

a responder civilmente por seus atos. Ora, acaso a autoridade fosse 

parte, no sentido estrito, não dependeria de nenhum dispositivo legal para 

conferir a ela legitimidade de recorrer, como é de comum sabença. Não se 

trata de inovação, mas de consolidação do entendimento há muito 

consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 

Justiça. E é a lei sapientíssima ao negar legitimidade para recorrer ao 

impetrado, salvo quando este defende interesse exclusivamente seu, 

porque, no mais das vezes, e quase sempre, exerce mandato, cargo em 

comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, 

em profundo contraste com o caráter de definitividade da pessoa jurídica 

de direito público. Exemplifico: seria sensato conferir legitimidade ativa 

para recorrer a presidente de comissão, de caráter extremamente 

transitório, em licitação de milhões ou bilhões de reais, para falar e decidir 

em nome da pessoa jurídica de direito público, que, ao fim e ao cabo, é 

quem sofrerá as consequências? A resposta é autoevidente, tanto que 

nem o legislador constitucional nem o ordinário ousaram contrariar o senso 

comum. Portanto, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para 

contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de 

ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de 

evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, 

visto que, no frigir dos ovos, o primeiro lesado pela ilegalidade ou abuso 

de poder é justamente o ente público. (TJMT. Apelação nº 18196/2013. 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa. Data de julgamento: 15/04/2014). Vê-se 

assim que o pedido de declaração de nulidade das multas é impossível em 

sede de mandado de segurança, razão pela qual não deve ser acolhido 

este pedido. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois 

tempestivos e, no mérito, LHES DOU PROVIMENTO para suprir a omissão 

aventada, passando a parte dispositiva da sentença a constar da seguinte 

maneira: “Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o 

direito líquido e certo, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para 

autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao 

exercício do ano de 2016, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida id.1638532.” 

Publique-se. Intime-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809823 Nr: 16308-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CONCEIÇÃO PIRES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904144 Nr: 32942-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA SILVA DE SOUSA, BIANCA MICCOLIS 

GUIMARÃES, EDIVALDO NERES NOVAIS, NAIANNE FARIA LIMA DE 

CARVALHO, RAQUEL DE FÁTIMA BARBOSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:18537, JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:15923/MT, MARCEL 

LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857671 Nr: 59900-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS CRISTINA ORMAND NASCIMENTO, VICENCIA 

DOMINGAS DE LARA, PAULO RICARDO SOUZA DIAS, RUTH PETRONIA 

FERREIRA, REGINA HELENA DE CARVALHO MENDES, MARLY OLIVEIRA 

DA CONCEIÇAO ZEFERINO DA LUZ, AYRTON AGOSTINHO DE JESUS 

FILHO, CONYE MARIA DA SILVA BRUNO, SEBASTIANA AUXILIADORA 

BRANDÃO, BOSCO JÚLIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742732 Nr: 39640-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLA VIA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

(PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809823 Nr: 16308-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CONCEIÇÃO PIRES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897053 Nr: 27602-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA ÁVILA GUTTERRES, ELIAZEL VIEIRA 

RONDON, EURIPEDES MAXIMIANO ARANTES, ELICINEIA APARECIDA 

FORTES, EDUARDO SEIKI NAKAGAWA, ELI DE OLIVEIRA BARBOSA, 

EDGILSON RONNI DE SOUZA, ELLEN SILVA DA COSTA, ELSON 

PROCÓPIO DA SILVA, ETEVALDO MARTIMIANO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GLEY DA SILVA - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602

 Vistos.

Faculto a EMPAER o prazo de 15 dias, para especificar as provas que 

eventualmente deseja produzir; detalhando-as e justificando-as.

Após, cls para saneamento ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 434253 Nr: 13364-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839069 Nr: 43601-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

NEUZA DA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - OAB:

 Vistos.

Conisderando o esgotamento dos meios hábeis para localização da ré 

Neuza da Silva Castro, defiro a sua citação por edital, conforme requerido 

às fls. 102/102v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1045211 Nr: 44003-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual 

os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, com as necessárias 

alterações na distribuição do processo.Cuiabá, 3 de setembro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 999707 Nr: 23327-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CELEIRO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LOPES - 

OAB:11.162

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual 

os autos deverão ser encaminhados, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, 

do Código de Processo Civil, para serem apensados à Execução Fiscal nº 

44762-10.2014.8.11.0041 (Código 922285).Intimem-se.Cumpra-se, com as 

necessárias alterações na distribuição do processo.Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 783189 Nr: 36881-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR ROBERTO DE ARRUDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1026750 Nr: 35205-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINA LEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A, RUBI FACHIN - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o pedido aviado pelo Município de Cuiabá na petição “retro” 

acerca da eventual possibilidade de bloqueio judicial no transcorrer 

processual de numerário dos cofres públicos, entendo necessário e por 

cautela, encaminhar os autos a Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

para certificar-se acerca da respectiva insurgência.

Caso seja constatada a existência de valor vinculado na demanda, 

façam-me os autos incontinenti conclusos para nova deliberação.

Caso contrário, certifique-se acerca da não existência de valor 

remanescentes, após, remeta-se o feito ao arquivo definido, com as 

baixas as cautelas de praxe.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 847765 Nr: 51225-02.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN LUCIA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT, MARCIA CRISANTO DE 

SOUZA GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Vistos.

1 - INDEFIRO o pleito de fl. 81, posto que existe recurso pendente de 

julgamento.

2 - Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contrarazões 

do apelado.

 3 - Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027723-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERENTE)

TIAGO CONDE TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027723-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARGILL AGRICOLA S A 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente proposta por Cargill 

Agrícola S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, em 

caráter antecedente: “1. seja reconhecido, inaudita altera partes, o direito 

à obtenção da competente Certidão Positiva com Efeitos de Certidão 

Negativa de Débitos e outras Irregularidades Fiscais (CPNDI) em relação 

aos débitos tributários consignados nos ACFs 676990/332/68/2011 

(Recurso Voluntário nº 5126473/2013) e 766008/332/68/2011 (Recurso 

Voluntário nº 5101768/2013); e 2. a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários relacionados nos ACFs nos 676990/332/68/2011 

(Recurso Voluntário nº 5126473/2013) e 766008/332/68/2011 (Recurso 

Voluntário nº 5101768/2013), nos termos do art. 151, II, do CTN, tendo em 

vista a garantia do juízo, determinando-se à Ré abstenha-se de realizar 

quaisquer a tendentes à cobrança do débito tributário, como inscrição em 

dívida ativa ou em cadastros de inadimplentes, o protesto de CDA e o 

ajuizamento de Execução Fiscal;”. A petição inicial veio instruída com 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. As medidas cautelares 

têm a finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade do processo 

principal, desta forma, o mérito delas, deve ficar circunscrito na 

verificação do "fumus boni juris" e do "periculum in mora". São esses, os 

dois requisitos específicos, que devem estar presentes para a concessão 

da medida. Dado a própria urgência da medida preventiva, evidentemente 

não é possível ao julgador o exame pleno do direito material invocado pelo 

interessado, mesmo porque, isto é objetivo do julgamento de mérito na 

ação principal e não do procedimento liminar, restando, apenas, desta 

forma, uma rápida avaliação quanto a uma "provável existência de um 

direito", a ser verificado pelo juízo; e nisto, consistiria o “fumus boni juris”. 

A Requerente afirma que há crédito fiscal pendente de execução fiscal, 

créditos gerados por incidência de ICMS, e oferece nesta ação como 

garantia apólice de seguro indicada na inicial, objetivando que o referido 

crédito não seja obstáculo para expedição de Certidão Positiva de Crédito 

com Efeito de Negativa. Pois bem. A jurisprudência pátria entende que 

sendo o Juízo garantido com garantia idônea, o que é o caso dos autos, é 

direito do contribuinte obter Certidão Positiva de Crédito Tributário com 

Efeito de Negativa, uma vez que não resulta em suspensão da 

exigibilidade do crédito (art.151 do CTN), ocorrendo então a equiparação à 

penhora antecipada prevista no artigo 206 do Código Tributário Nacional 

que cito na sequência: “Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no 

artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 

penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. Confira jurisprudência 

recente do Egrégio Tribunal de Justiça que mantém esse entendimento: 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA - PRESTAÇÃO 

DE CAUÇÃO – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM O EFEITO DE 

NEGATIVA – POSSIBILIDADE – VALOR DA VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA, PORQUANTO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS 

ADOTADOS POR ESTA CÂMARA - SENTENÇA RATIFICADA. I - É possível 

o devedor ajuizar a ação de prestação de caução de débito tributário, 

também chamada ação de penhora prévia, a fim de obter, desde logo, os 

efeitos decorrentes da garantia do juízo, como certidão positiva com efeito 

de negativa (CTN, art. 206) e o não envio do nome a arquivos negativos de 

consumo e de crédito. II – Não merece reforma o valor da condenação ao 

pagamento de honorários quando fixado em estrita consonância com o art. 

20, do CPC. (TJMT- 3ª Câmara Cível. Reexame Necessário n.119406/2013. 

Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento 16/8/2014. 

VU) Com esses fundamentos, caracteriza presente o “fumus boni juris”. O 

“periculum in mora” decorre da morosidade do fisco em ajuizar a execução 

fiscal (que pode levar até cinco anos), período em que o contribuinte 

ficará impossibilitado de obter a certidão de regularidade fiscal, com 

enormes prejuízos dada a impossibilidade de participar de licitações 

públicas, contrair empréstimos e financiamentos junto a instituições 

oficiais, enfim, desenvolver regularmente a sua atividade empresarial. 

Destaco que não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que 

esta somente concede o direito da obtenção da Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa, não criando óbice a o Requerido para que cobre os 

referidos créditos pelos meios legais. No que tange ao pedido de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendo como ausente o 

fumus boni juris, pois, como visto nos precedentes citados, o 

seguro-garantia ofertado não se presta para assegurar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário correspondente. Diante do exposto, 

aceitando como garantia a apólice de seguro indicada na inicial, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR para assegurar à Requerente o direito à 

obtenção da competente Certidão Positiva com Efeitos de Certidão 

Negativa de Débitos e outras Irregularidades Fiscais (CPNDI) em relação 

aos débitos tributários consignados nos ACFs 676990/332/68/2011 

(Recurso Voluntário nº 5126473/2013) e 766008/332/68/2011 (Recurso 

Voluntário nº 5101768/2013). Tomada por termo a caução ofertada, 

expeça-se o mandado que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista. Cumprida a liminar, cite-se o Requerido para apresentar 

defesa, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cuiabá, 4 de 

setembro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022198 Nr: 33026-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE APARECIDA PAES DE BARROS, MARIA IZILINA 

DA COSTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348620 Nr: 18821-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348620 Nr: 18821-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926988 Nr: 47647-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DIAS DE MOURA, ELIZETH ANDRADE DE 

FREITAS LOBO, IONE BATISTA DUARTE, JONATAS JOVINO PULQUERIO, 

LUCINIL RAMOS DE SIQUEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76940 Nr: 7463-19.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXACO BRASIL S/A - PROD. DE PETRÓLEO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76940 Nr: 7463-19.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXACO BRASIL S/A - PROD. DE PETRÓLEO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379808 Nr: 15659-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILIO AUGUSTO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7450, DULCE ROSSANA CAPITULA - 

OAB:6644, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021460 Nr: 32650-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA APARECIDA DE SOUZA, JULIANA NOALE DE 

LIMA TRAVAIN, MARIA APARECIDA COELHO DE OLIVEIRA, MÔNICA 

YUKA YOSHIDA FUKASE, SILVÂNIA PEREIRA BORGES, VANDERLEI DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839386 Nr: 43916-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370341 Nr: 5188-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370341 Nr: 5188-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929366 Nr: 48925-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA VITALINO DE SOUZA, JONAS FERREIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR, LUIZE MARIA GOMES DA SILVA, JUSSARA ARCOS 

CAETANO, MANILDE JOSÉ DE FIGUEIREDO MACHADO, JOSÉ CARLOS 

TEIXEIRA CAETANO, ROSENY ARRUDA E SILVA, ADEVANIR APARECIDO 

PEREIRA, DENILSON SOARES DA SILVA, PALMIRA DE ARRUDA E SILVA, 

GONÇALINA MARIA DE FARIA, ODETE DAS NEVES, JUSSIARA 

AUXILIADORA FREITAS DE OLIVEIRA, BENEDITA OLIVEIRA DE ARRUDA 

PINTO, BENJAMIM WALTER NUNES DA COSTA, KATIA CELINA DO 

ESPIRITO SANTO, DELMANETE MARIA DE FREITAS, DIRCEU BATISTA, 

ALINOR ESCANDELARIO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4.801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379808 Nr: 15659-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILIO AUGUSTO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7450, DULCE ROSSANA CAPITULA - 

OAB:6644, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 322003 Nr: 23550-74.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 PROCESSO N°: 23550-74.2007.811.0041

CÓDIGO: 322003

Vistos, etc.

Tendo em vista petição do Requerente de fls. 351/354, intime-se o 

Requerido para pagar o valor do benefício previdenciário referente ao mês 

de janeiro de 2017, ou, comprovar o seu pagamento.

Ainda, na oportunidade, determino ao Requerido o pagamento da RPV de 

fls. 301 sob pena de bloqueio.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 742958 Nr: 39896-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 PROCESSO: 39896-61.2011.8.11.0041

CÓDIGO: 742958

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo, o Estado de Mato Grosso, e, 

desta feita deve se dar com base no art. 534 do NCPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do NCPC, intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver 

impugnação, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do E. 

TJ/MT, expedindo-se o ofício-precatório, nos termos do art. 535, I, II do 

NCPC/2015, e, no que couber obrigação de pequeno valor, expeça-se o 

necessário para a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV, nos 

termos do art. 535 §°3, II, do mesmo diploma legal.

 Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 909045 Nr: 36184-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIO ALVES FERNANDES - 

OAB:94.995/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a 

preliminar arguida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Isento de custas. Condeno 

o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, III do 

CPC.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 790034 Nr: 44071-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA 

SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO N°: 44071-64.2012.8.11.0041

CÓDIGO: 790034

Vistos, etc.

Verifico que conforme petição de fls. 67/68 a parte executada manifestou 

concordância com os cálculos apresentados pela contadoria para fins de 

execução de sentença.

Desta feita, homologo os cálculos apresentados as fls. 64 para que 

operem seus efeitos jurídicos e legais.

Determino a Secretária Unificada da Fazenda Pública que expeça-se o 
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necessário para a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV, nos 

termos do art. 535 §°3, II, do NCPC.

 Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 726517 Nr: 22329-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO SCHMIDT JÚNIOR - 

OAB:6878 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 PROCESSO: 22329-17.2011.811.0041

CÓDIGO: 726517

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo, o Estado de Mato Grosso, e, 

desta feita deve se dar com base no art. 534 do NCPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do NCPC, intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver 

impugnação, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do E. 

TJ/MT, expedindo-se o ofício-precatório, nos termos do art. 535, I, II do 

NCPC/2015, e, no que couber obrigação de pequeno valor, expeça-se o 

necessário para a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV, nos 

termos do art. 535 §°3, II, do mesmo diploma legal.

 Ainda, defiro o pedido do requerente, fls. 285/286, e autorizo o 

levantamento da carta de fiança bancária nº 100411060056300, devendo 

substituí-la por cópias.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 822868 Nr: 29001-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, julgo extinta a ação 

sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do 

art. 485, VI, CPC.Isento de custas, por expressa disposição legal.Condeno 

o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II c/c §4º, III e §6º, do 

CPC.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao arquivo com todas as baixas. Determino à Secretaria Unificada 

que remeta cópia desta decisão ao relator do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1009449-55.2018.811.0000, para conhecimento. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 160210 Nr: 11701-13.2004.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 

DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - OAB:18.100, VASCO 

RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO 

- OAB:6670/MT

 Vistos,

 Verifico que conforme certidão de fl.212 não houve manifestação da 

parte executada acerca dos cálculos de fls.206/207.

Requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do E. TJ/MT, 

expedindo-se o ofício-precatório, nos termos do art. 535, I, II do 

NCPC/2015.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 301516 Nr: 13995-33.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

 Determino o encaminhamento dos autos à contadoria, para que se efetue 

a realização de cálculos nos termos da sentença de fls.81/84-v.

 Intimem-se

Cumpram-se.

 Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000607-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOELSON BORROMEU DANTAS (AUTOR(A))

LINETE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1000607-94.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório (ID: 14957825), o qual determinou ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que proceda com o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC 

dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, 

aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de 

coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 

461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença envolvendo 

obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de certo modo, 
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generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de efetivação do 

juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da natureza da 

o b r i g a ç ã o  c o n s u b s t a n c i a d a  n o  t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS, bem como, do representante legal da Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada 

via BACEN JUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 04 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030880-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

DAMIAO BOM DESPACHO DE ARRUDA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1030880-56.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos, etc. Remetam-se os autos a Instância Superior para a apreciação 

do recurso de apelação. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026707-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1026707-52.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de ação manejada por ELÉTRICA RADIANTE — 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA — EPP contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando afastar, inaudita altera pars, os efeitos do Convênio 

ICMS 93/2015, em especial da Lei n. 0.337/2015, à autora, quando 

promover vendas a órgãos públicos ou Municípios deste Estado, 

suspendendo a exigibilidade de todas as cobranças do diferencial de 

alíquota nessas hipóteses. Em síntese, é o que merece registro. 

Compulsando os documentos juntados eletronicamente, ressai a 

existência de débitos inscritos em Dívida Ativa. Impende-nos observar, a 

esse respeito, que sobreveio alteração de competência absoluta em 

decorrência da criação da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, a quem compete “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 

023/2013/TP, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas. Acerca do tema, o art. 87 do Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a 

ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou 

de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão 

judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia.” Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao juízo 

competente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027016-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027016-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:43:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

C.C. PAVIMENTADORA LTDA CPF/CNPJ Nº 03.840.443/0004-21 CDA'S Nº 

2018 / 1589476 VALOR DA CAUSA: R$ 26.574,27 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027017-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FERREIRA TORRES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027017-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:43:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLAYTON FERREIRA TORRES - ME CPF/CNPJ Nº 03.379.072/0001-80 

CDA'S Nº 2018 / 1589554 VALOR DA CAUSA: R$ 3.222,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027018-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIF CONJUNTO COMERCIAL MESTRE IGNACIO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027018-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:43:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONDOMINIO DO EDIF CONJUNTO COMERCIAL MESTRE IGNACIO 

CPF/CNPJ Nº 01.571.204/0001-45 CDA'S Nº 2018 / 1589453 VALOR DA 

CAUSA: R$ 27.360,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027020-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027020-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:44:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME CPF/CNPJ Nº 01.332.857/0001-71 CDA'S 

Nº 2018 / 1589485 VALOR DA CAUSA: R$ 13.045,56 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027021-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO NEDIO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027021-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:44:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EXPEDITO NEDIO DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 11.417.088/0001-68 CDA'S 

Nº 2018 / 1589587 VALOR DA CAUSA: R$ 10.377,48 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027022-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA PRESBITERIANA DE CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027022-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:44:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IGREJA PRESBITERIANA DE CUIABA CPF/CNPJ Nº 03.423.779/0001-46 

CDA'S Nº 2018 / 1589459 VALOR DA CAUSA: R$ 29.358,12 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027023-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL SANTOS SOUSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027023-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:44:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ISMAEL SANTOS SOUSA - ME CPF/CNPJ Nº 08.293.658/0001-40 CDA'S Nº 

2018 / 1589533 VALOR DA CAUSA: R$ 10.868,07 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027024-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027024-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:45:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ACO BRASIL-CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.285.007/0001-71 CDA'S Nº 2018 / 1589610 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.018,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027025-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DE OLIVEIRA MIRANDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027025-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:45:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: C. 

DE OLIVEIRA MIRANDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.305.205/0001-39 CDA'S Nº 

2018 / 1589620 VALOR DA CAUSA: R$ 11.914,31 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027026-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INFORWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027026-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:45:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INFORWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.951.194/0001-12 CDA'S Nº 2018 / 1589619 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.894,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027027-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J A SALMAZO BUQUE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027027-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:45:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: J 

A SALMAZO BUQUE - ME CPF/CNPJ Nº 73.530.214/0001-43 CDA'S Nº 

2018 / 1589541 VALOR DA CAUSA: R$ 2.988,82 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027028-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. NOGUEIRA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027028-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:45:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: J. 

B. NOGUEIRA SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 10.254.915/0001-87 CDA'S Nº 

2018 / 1589616 VALOR DA CAUSA: R$ 3.013,49 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027029-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS FRANCA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027029-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:46:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE MARTINS FRANCA - ME CPF/CNPJ Nº 00.139.652/0001-01 CDA'S Nº 

2018 / 1589607 VALOR DA CAUSA: R$ 5.775,73 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027032-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE PAULA CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027032-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:46:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: M. 

DE PAULA CONFECCOES - ME CPF/CNPJ Nº 11.058.198/0001-80 CDA'S Nº 

2018 / 1589613 VALOR DA CAUSA: R$ 3.972,02 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027033-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. G. SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027033-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:46:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: M. 

P. G. SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 11.956.917/0001-80 CDA'S Nº 2018 / 

1589555 VALOR DA CAUSA: R$ 6.752,69 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027034-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS OLIVEIRA 78842557153 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027034-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:47:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS OLIVEIRA 78842557153 CPF/CNPJ Nº 

18.966.403/0001-55 CDA'S Nº 2018 / 1589495 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.823,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027036-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027036-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:47:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP CPF/CNPJ Nº 26.810.739/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1589591 VALOR 

DA CAUSA: R$ 25.963,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 
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para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027037-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTANTE CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZADORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027037-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:47:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MONTANTE CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZADORA LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 37.451.887/0001-44 CDA'S Nº 2018 / 1589609 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.804,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027038-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027038-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:47:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PROJETOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

97.548.935/0001-49 CDA'S Nº VALOR DA CAUSA: R$ 4.257,81 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027039-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. DE OLIVEIRA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027039-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:48:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R. 

L. DE OLIVEIRA EIRELI CPF/CNPJ Nº 97.540.714/0001-24 CDA'S Nº 2018 / 

1589510 VALOR DA CAUSA: R$ 255.862,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 
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Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027041-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027041-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:48:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RAPIDO TRANSPAULO LTDA CPF/CNPJ Nº 88.317.847/0013-89 CDA'S Nº 

2018 / 1589457 VALOR DA CAUSA: R$ 50.466,77 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027043-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANCHES & MOREIRA NETO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027043-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:48:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SANCHES & MOREIRA NETO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 10.469.348/0001-86 

CDA'S Nº 2018 / 1589596 VALOR DA CAUSA: R$ 9.641,98 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027044-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027044-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:48:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 03.245.578/0001-04 CDA'S Nº 2018 / 1589576 VALOR DA 

CAUSA: R$ 196.528,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027045-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027045-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:49:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.543.903/0001-32 CDA'S Nº 2018 / 1589481 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.286,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027046-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UADNER F. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027046-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:49:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UADNER F. DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 05.525.434/0001-29 CDA'S Nº 

2018 / 1589531 VALOR DA CAUSA: R$ 3.165,31 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027047-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNI COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027047-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:49:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UNI COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

09.446.674/0001-99 CDA'S Nº 2018 / 1589504 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.598,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027048-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027048-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:49:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 08.032.679/0001-02 

CDA'S Nº 2018 / 1589546 VALOR DA CAUSA: R$ 3.505,51 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027050-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027050-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:50:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 00.081.933/0001-50 CDA'S Nº 2018 / 1589614 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.358,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027051-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z.P FONTOURA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027051-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:50:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

Z.P FONTOURA & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 06.203.847/0001-50 CDA'S 

Nº 2018 / 1589491 VALOR DA CAUSA: R$ 3.363,16 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 
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juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027052-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027052-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:50:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CPF/CNPJ Nº 

05208138000102 CDA'S Nº 2018 / 1589628 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.885,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027053-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027053-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:51:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA CPF/CNPJ 

Nº 08.611.734/0001-19 CDA'S Nº 2018 / 1589636 VALOR DA CAUSA: R$ 

50.995,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027054-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027054-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:51:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CARAMORI VEICULOS LTDA CPF/CNPJ Nº 11.094.210/0001-02 CDA'S Nº 

2018 / 1589638 VALOR DA CAUSA: R$ 10.765,58 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 
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despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027055-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027055-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:51:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.921.902/0001-75 CDA'S Nº 2018 / 1589637 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.985,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027056-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027056-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:51:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE SILVERIO GOMES CPF/CNPJ Nº 099.441.508-78 CDA'S Nº 2015 / 

1177594 VALOR DA CAUSA: R$ 2.838,21 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 
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mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027057-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027057-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:52:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2015 / 1143104 2016 / 1313440 2017 / 

1469996 VALOR DA CAUSA: R$ 6.306,92 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027058-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO MANOEL DA SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027058-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:52:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VERGILIO MANOEL DA SILVA NETO CPF/CNPJ Nº 997.772.231-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1145111 2016 / 1258995 2017 / 1533247 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.434,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027059-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027059-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:52:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ULISSES MARQUES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 022.292.851-49 CDA'S Nº 

2015 / 1137548 2016 / 1340232 2017 / 1499923 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.659,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027060-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027060-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:52:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 690.895.401-30 CDA'S 

Nº 2015 / 1224490 2016 / 1355632 VALOR DA CAUSA: R$ 10.030,78 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027061-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ROCHA MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027061-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:53:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROBSON ROCHA MATOS CPF/CNPJ Nº 571.719.041-72 CDA'S Nº 2015 / 

1141587 2016 / 1319960 2017 / 1453685 VALOR DA CAUSA: R$ 6.691,05 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027062-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027062-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:53:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROBERTO CARLOS DA SILVA CPF/CNPJ Nº 031.185.148-76 CDA'S Nº 

2015 / 1230809 2016 / 1323789 2017 / 1521467 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.436,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027087-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027087-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:00:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MURILO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 242.393.308-82 CDA'S Nº 2015 / 

1238663 2016 / 1310288 2017 / 1504915 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.220,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027088-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ZANIN FIORELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027088-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:00:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RAFAEL ZANIN FIORELLI CPF/CNPJ Nº 697.196.161-72 CDA'S Nº 2015 / 

1145519 2016 / 1255425 2017 / 1535519 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027089-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA CPF/CNPJ Nº 616.098.971-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1145499 2016 / 1263068 2017 / 1460543 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.683,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027090-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY ALBERNAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027090-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JURACY ALBERNAZ CPF/CNPJ Nº 007.359.491-15 CDA'S Nº 2015 / 

1133020 2016 / 1287725 2017 / 1498660 VALOR DA CAUSA: R$ 6.674,68 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027091-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027091-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO CPF/CNPJ Nº 065.899.011-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1168243 VALOR DA CAUSA: R$ 2.362,84 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027092-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VIEIRA DE PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027092-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDUARDO VIEIRA DE PAIVA CPF/CNPJ Nº 030.755.606-93 CDA'S Nº 2015 

/ 1195268 2016 / 1307525 VALOR DA CAUSA: R$ 2.732,30 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027093-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027093-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 16:01:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELIANE MARIA PIRES CPF/CNPJ Nº 208.573.301-87 CDA'S Nº 2015 / 

1154933 2016 / 1315900 2017 / 1459950 VALOR DA CAUSA: R$ 7.400,77 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017159-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:49:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1238002 2016 / 1300506 2017 / 

1517439 VALOR DA CAUSA: R$ 3.246,23 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017160-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:50:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216572 2016 / 1324210 2017 / 

1529066 VALOR DA CAUSA: R$ 3.292,33 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 
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despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017161-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:52:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1211559 2016 / 1377515 2017 / 

1576181 VALOR DA CAUSA: R$ 3.061,68 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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1478297 VALOR DA CAUSA: R$ 3.204,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017164-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:56:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 
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1465921 VALOR DA CAUSA: R$ 3.061,68 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 
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disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 
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1472585 VALOR DA CAUSA: R$ 3.061,68 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017168-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017168-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:00:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218913 2016 / 1364703 2017 / 

1465922 VALOR DA CAUSA: R$ 3.061,68 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017169-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017169-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:03:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218916 2016 / 1327198 2017 / 

1529072 VALOR DA CAUSA: R$ 3.204,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017170-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017170-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:05:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218917 2016 / 1311235 2017 / 

1472587 VALOR DA CAUSA: R$ 3.204,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017171-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017171-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:08:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218918 2016 / 1361747 2017 / 

1512502 VALOR DA CAUSA: R$ 3.204,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017172-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017172-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:11:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216677 2016 / 1369586 2017 / 

1504188 VALOR DA CAUSA: R$ 3.161,20 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017174-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017174-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:14:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218909 2016 / 1318135 2017 / 

1472584 VALOR DA CAUSA: R$ 2.966,94 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017179-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017179-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:18:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216800 2016 / 1378084 2017 / 

1516145 VALOR DA CAUSA: R$ 2.764,09 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017181-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017181-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:21:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216674 2016 / 1361468 2017 / 

1472579 VALOR DA CAUSA: R$ 2.675,44 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017185-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017185-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:24:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1237999 2016 / 1263134 2017 / 

1473770 VALOR DA CAUSA: R$ 2.732,67 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017187-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017187-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:28:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216574 2016 / 1268624 2017 / 

1535625 VALOR DA CAUSA: R$ 2.727,31 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017188-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017188-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:33:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1238028 2016 / 1277017 2017 / 

1478259 VALOR DA CAUSA: R$ 2.721,81 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017191-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017191-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:37:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216575 2016 / 1333107 2017 / 

1535626 VALOR DA CAUSA: R$ 2.705,46 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017197-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017197-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:42:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216145 2016 / 1285224 2017 / 

1466520 VALOR DA CAUSA: R$ 3.583,91 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 
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prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017199-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017199-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:46:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216679 2016 / 1362800 2017 / 

1529068 VALOR DA CAUSA: R$ 2.634,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017201-52.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017201-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:51:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216680 2016 / 1366099 2017 / 

1529069 VALOR DA CAUSA: R$ 2.634,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017202-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017202-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 15:56:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216791 2016 / 1315855 2017 / 

1516143 VALOR DA CAUSA: R$ 2.634,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017206-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017206-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:01:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216792 2016 / 1282970 2017 / 

1465918 VALOR DA CAUSA: R$ 2.634,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017208-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017208-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:07:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216794 2016 / 1329815 2017 / 

1472580 VALOR DA CAUSA: R$ 2.634,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017210-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017210-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:13:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216797 2016 / 1306187 2017 / 

1516144 VALOR DA CAUSA: R$ 2.516,62 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017213-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017213-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:20:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1211558 2016 / 1374425 2017 / 

1578967 VALOR DA CAUSA: R$ 2.516,62 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216798 2016 / 1365506 2017 / 

1512499 VALOR DA CAUSA: R$ 2.372,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017218-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:32:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216573 2016 / 1279889 2017 / 

1512497 VALOR DA CAUSA: R$ 2.458,65 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 
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procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017219-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:39:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216576 2016 / 1282375 2017 / 

1570793 VALOR DA CAUSA: R$ 2.458,65 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017221-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017221-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:47:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216799 2016 / 1280329 2017 / 

1504189 VALOR DA CAUSA: R$ 2.269,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 
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pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017228-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R S C MESQUITA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017228-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R S C MESQUITA - EPP CPF/CNPJ Nº 08.513.118/0001-25 CDA'S 

Nº 2018 / 1588168 VALOR DA CAUSA: R$ 4.565,00 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017229-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017229-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.589.468/0001-75 CDA'S Nº 2018 / 1588364 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.929,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017231-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NC TORNEARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017231-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NC TORNEARIA EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 17.523.891/0001-63 

CDA'S Nº 2018 / 1588375 2018 / 1588376 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.370,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 
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15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017232-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS E TERCEIRIZACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017232-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS E TERCEIRIZACAO LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 22.104.110/0001-36 CDA'S Nº 2018 / 1588379 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.030,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017234-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY ROLDAO DA SILVA 10585480850 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017234-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WANDERLEY ROLDAO DA SILVA 10585480850 CPF/CNPJ Nº 

14.373.924/0001-48 CDA'S Nº 2018 / 1588406 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.114,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017235-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017235-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

09.613.277/0001-64 CDA'S Nº 1588420 VALOR DA CAUSA: R$ 9.455,20 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017243-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017243-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:55:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1203107 2016 / 

1313783 2017 / 1539278 VALOR DA CAUSA: R$ 2.550,52 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017244-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017244-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:56:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1205890 2016 / 

1324258 2017 / 1504278 VALOR DA CAUSA: R$ 2.478,60 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017245-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017245-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:56:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1211693 2016 / 

1269245 2017 / 1565899 VALOR DA CAUSA: R$ 2.451,96 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023799-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023799-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.012.571/0001-09 CDA'S Nº 2018 / 1589008 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.059,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023800-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALEFFE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023800-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DALEFFE E CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 

1588858 VALOR DA CAUSA: R$ 72.349,57 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023801-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023801-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

CPF/CNPJ Nº 10.788.628/0021-09 CDA'S Nº 2018 / 1589156 VALOR DA 

CAUSA: R$ 95.335,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023802-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE DA SILVA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023802-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FABIO HENRIQUE DA SILVA ME CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 

1588289 VALOR DA CAUSA: R$ 8.820,19 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023803-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023803-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.357.945/0001-16 CDA'S Nº 2018 / 1588973 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.280,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023804-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GB COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023804-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GB COELHO CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 1588292 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.880,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023805-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. GARCIA DA COSTA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023805-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: H. C. GARCIA DA COSTA ME CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 

1589025 VALOR DA CAUSA: R$ 5.806,69 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023807-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVELCON ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023807-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INVELCON ENGENHARIA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

03589480000166 CDA'S Nº 1589023 VALOR DA CAUSA: R$ 5.679,25 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 
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acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023808-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL SANTOS SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023808-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ISMAEL SANTOS SOUSA CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 

1589026 VALOR DA CAUSA: R$ 2.691,65 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023809-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023809-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

CPF/CNPJ Nº 06.983.705/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1588297 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.067,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023810-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.G. OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023810-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J.G. OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 36.913.598/0001-57 CDA'S Nº 2018 / 1588293 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.819,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023812-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DA PAZ FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023812-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO RODRIGUES DA PAZ FILHO CPF/CNPJ Nº 

05.673.337/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1588278 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.387,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023813-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KADOSH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023813-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KADOSH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP CPF/CNPJ 

Nº 08.139.815/0001-68 CDA'S Nº 2018 / 1589004 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.046,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023814-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023814-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 

2018 / 1588861 VALOR DA CAUSA: R$ 3.248,49 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023815-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023815-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUES CPF/CNPJ Nº 

11.744.416/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1589030 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.355,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026966-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FRANCA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026966-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:33:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CRISTIANE FRANCA DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 814.194.571-87 CDA'S Nº 

2015 / 1156456 2016 / 1312075 2017 / 1516998 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.899,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026967-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026967-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:34:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ADAIR BARRIQUELLO CPF/CNPJ Nº 424.612.519-91 CDA'S Nº 2015 / 

1233448 2016 / 1353727 2017 / 1539783 VALOR DA CAUSA: R$ 7.658,64 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026968-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON ROGERIO BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026968-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:34:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDILSON ROGERIO BRITO CPF/CNPJ Nº 395.375.101-82 CDA'S Nº 2015 / 

1204842 2016 / 1312470 2017 / 1483639 VALOR DA CAUSA: R$ 7.873,21 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026969-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EMILIO GADIOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026969-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:34:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE EMILIO GADIOLI CPF/CNPJ Nº 178.684.831-72 CDA'S Nº 2015 / 

1143102 VALOR DA CAUSA: R$ 2.787,81 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026970-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026970-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:34:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE CPF/CNPJ Nº 630.250.001-04 CDA'S Nº 

2015 / 1142196 2016 / 1369124 2017 / 1453713 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.383,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026971-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZZURIAN REALTY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026971-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:34:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AZZURIAN REALTY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ 

Nº 17.897.491/0001-18 CDA'S Nº 2015 / 1135916 2017 / 1527367 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.811,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026972-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026972-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:34:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 12.213.335/0001-77 

CDA'S Nº 2015 / 1202307 2016 / 1344967 2017 / 1553318 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.009,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026973-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FREITAS XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026973-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:35:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OSMAR FREITAS XAVIER CPF/CNPJ Nº 138.234.501-15 CDA'S Nº 2015 / 

1179077 2016 / 1315080 2017 / 1571536 VALOR DA CAUSA: R$ 7.565,75 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026974-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENCAO BATISTA NACIONAL DE MATO GROSSO - CBN - MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026974-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:35:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONVENCAO BATISTA NACIONAL DE MATO GROSSO - CBN - MT 

CPF/CNPJ Nº 03.132.925/0001-84 CDA'S Nº 2015 / 1135135 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.837,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026975-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ANDRADE PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026975-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:35:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANDRADE PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 05.015.976/0001-51 

CDA'S Nº 2015 / 1146080 2016 / 1311527 2017 / 1477526 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.761,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 
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pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026976-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:35:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1145490 2016 / 1266208 2017 / 

1460539 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 
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especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026977-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026977-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:35:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1145491 2016 / 1369842 2017 / 

1552004 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026979-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026979-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:36:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1145506 2016 / 1346561 2017 / 

1509270 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 
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pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026980-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026980-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:36:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1145511 2016 / 1307035 2017 / 

1535518 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1026981-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026981-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:36:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1144882 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.367,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026982-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:36:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1145117 2016 / 1292686 2017 / 

1509258 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026983-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:36:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1145344 2016 / 1330001 2017 / 

1460529 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026984-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:36:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1145361 2016 / 1307765 2017 / 

1546477 VALOR DA CAUSA: R$ 6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026985-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026985-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:37:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. CPF/CNPJ Nº 

09.312.770/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1144878 2016 / 1331275 2017 / 

1535501 VALOR DA CAUSA: R$ 6.684,85 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 
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termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026986-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026986-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:37:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CELIO JOSE DE MATTOS CPF/CNPJ Nº 191.417.776-20 CDA'S Nº 2015 / 

1127288 2016 / 1346186 2017 / 1482197 VALOR DA CAUSA: R$ 6.726,54 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026987-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOISETE DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026987-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:37:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LOISETE DE PAULA SILVA CPF/CNPJ Nº 161.516.741-20 CDA'S Nº 2015 / 

1185206 2016 / 1366029 2017 / 1466946 VALOR DA CAUSA: R$ 6.721,40 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026988-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026988-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:37:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.565.333/0001-19 CDA'S Nº 2015 / 1231953 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.779,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026989-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MR CONSTRUCAO E COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026989-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:37:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MR CONSTRUCAO E COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ Nº 

15.521.602/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1235786 2016 / 1305963 2017 / 

1548387 VALOR DA CAUSA: R$ 7.764,21 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026990-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA CENTRAL DE CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026990-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:38:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA CENTRAL DE CUIABA CPF/CNPJ Nº 

00.880.583/0001-92 CDA'S Nº 2015 / 1233307 2016 / 1277687 2017 / 

1539737 VALOR DA CAUSA: R$ 7.805,49 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026991-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026991-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:38:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 12.251.627/0001-02 

CDA'S Nº 2015 / 1205342 2016 / 1255237 2017 / 1503662 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.695,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026992-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RESIDENCIAL KAYABI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026992-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:38:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDIFICIO RESIDENCIAL KAYABI CPF/CNPJ Nº 24.950.354/0001-65 CDA'S 

Nº 2018 / 1589465 VALOR DA CAUSA: R$ 5.211,40 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026993-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAIA VELLOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026993-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:38:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCELO MAIA VELLOSO CPF/CNPJ Nº 682.093.046-15 CDA'S Nº 2015 / 

1179255 2016 / 1317757 2017 / 1498201 VALOR DA CAUSA: R$ 4.195,78 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026994-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELLE SEVERINO HEREDIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026994-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:38:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ARIELLE SEVERINO HEREDIA CPF/CNPJ Nº 733.045.731-00 CDA'S Nº 2015 

/ 1145353 2016 / 1300803 2017 / 1546470 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026995-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026995-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:39:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES CPF/CNPJ Nº 

01.590.245/0001-89 CDA'S Nº 2018 / 1589506 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.265,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026996-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GONCALVES BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026996-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:39:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FABIO GONCALVES BONFIM CPF/CNPJ Nº 872.375.121-53 CDA'S Nº 2015 

/ 1145112 2017 / 1546459 VALOR DA CAUSA: R$ 4.382,64 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026997-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DOS REIS RIBAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026997-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:39:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GELSON DOS REIS RIBAS CPF/CNPJ Nº 001.257.450-36 CDA'S Nº 2015 / 

1144880 VALOR DA CAUSA: R$ 2.367,99 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026998-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO CENTRAL PARK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026998-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:39:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDIFICIO CENTRAL PARK CPF/CNPJ Nº 26.563.239/0001-63 CDA'S Nº 

2018 / 1589577 VALOR DA CAUSA: R$ 2.111,87 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026999-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026999-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:40:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FUNDACAO BRADESCO CPF/CNPJ Nº 60.701.521/0083-44 CDA'S Nº 2018 

/ 1589471 VALOR DA CAUSA: R$ 107.517,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 
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execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027000-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027000-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:40:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO CPF/CNPJ Nº 14.929.822/0001-66 

CDA'S Nº 2018 / 1589448 VALOR DA CAUSA: R$ 6.840,38 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027001-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORREA DA COSTA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027001-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:40:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE CORREA DA COSTA JUNIOR CPF/CNPJ Nº 016.512.151-38 CDA'S Nº 

2015 / 1145343 2016 / 1341336 2017 / 1574488 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.685,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027002-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027002-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:40:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

KIRTON SEGUROS S.A. CPF/CNPJ Nº 76.538.446/0016-12 CDA'S Nº 2018 / 

1589436 VALOR DA CAUSA: R$ 42.240,69 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027003-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027003-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:41:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. CPF/CNPJ Nº 

01.837.197/0001-80 CDA'S Nº 2018 / 1589470 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.957,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027004-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 

DIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027004-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:41:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 

DIA CPF/CNPJ Nº 07.121.135/0009-01 CDA'S Nº 1589501 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.207,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027006-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANENG SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027006-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:41:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SANENG SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.623.896/0001-28 CDA'S Nº 2015 / 1166036 2016 / 1281357 2017 / 

1537398 VALOR DA CAUSA: R$ 6.515,18 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 
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DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027007-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027007-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:41:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1219113 2016 / 1267557 2017 / 

1516169 VALOR DA CAUSA: R$ 6.223,94 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027008-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027008-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:41:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.927.381/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1238344 2016 / 1342176 2017 / 

1576184 VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027009-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEGRA REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027009-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:42:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALLEGRA REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.492.333/0001-07 CDA'S Nº 2018 / 1589502 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.882,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027011-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNELYSE ALVES DE SOUZA MEDINA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027011-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:42:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANNELYSE ALVES DE SOUZA MEDINA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.625.372/0001-67 CDA'S Nº 2018 / 1589537 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.656,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027012-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027012-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:42:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. CPF/CNPJ Nº 03.926.987/0001-68 CDA'S Nº 2018 / 

1589488 VALOR DA CAUSA: R$ 4.239,38 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027013-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027013-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:42:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AUTO CENTER PNEUS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 04.466.392/0001-30 CDA'S 

Nº 2018 / 1589513 VALOR DA CAUSA: R$ 13.486,53 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 
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devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026902-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVARLEY JOAO DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026902-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DEVARLEY JOAO DOS SANTOS SOUZA CPF/CNPJ Nº 352.361.671-91 

CDA'S Nº 22015 / 1162722 2016 / 1309326 2017 / 1549719 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.673,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026903-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026903-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:25:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS MAGALHAES CPF/CNPJ Nº 

496.441.811-15 CDA'S Nº 2015 / 1231269 2016 / 1316205 2017 / 1521477 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.375,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026904-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026904-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:25:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDEVALDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 293.336.281-34 CDA'S Nº 2015 / 

1149407 2016 / 1287169 2017 / 1468707 VALOR DA CAUSA: R$ 6.260,72 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026905-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026905-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:25:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA CPF/CNPJ Nº 040.783.221-15 CDA'S Nº 2015 

/ 1219334 2016 / 1318436 2017 / 1481958 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.067,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026906-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CORREA RIBEIRO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026906-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:25:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CARLOS CORREA RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 161.926.641-53 CDA'S Nº 2015 / 

1234698 2017 / 1539886 VALOR DA CAUSA: R$ 4.327,18 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 
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multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026907-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

evania maria de almeida oliveira (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026907-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:25:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

evania maria de almeida oliveira CPF/CNPJ Nº 594.008.971-20 CDA'S Nº 

2015 / 1171341 2016 / 1274212 2017 / 1517491 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.086,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026908-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026908-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:25:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: V. 

A. D. S. CPF/CNPJ Nº 068.364.031-30 CDA'S Nº 2015 / 1180667 2016 / 

1320326 2017 / 1559074 VALOR DA CAUSA: R$ 6.635,60 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026909-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY COUTINHO BANDEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026909-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:25:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ARY COUTINHO BANDEIRA CPF/CNPJ Nº 404.156.439-53 CDA'S Nº 2015 / 

1231241 2016 / 1367413 2017 / 1576081 VALOR DA CAUSA: R$ 6.336,95 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 
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pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026910-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECNAT - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026910-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DECNAT - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.459.815/0001-00 CDA'S Nº 2015 / 1141532 2016 / 1359236 2017 / 

1529975 VALOR DA CAUSA: R$ 7.340,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026911-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI ARAUJO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026911-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IRACI ARAUJO MOREIRA CPF/CNPJ Nº 314.682.091-91 CDA'S Nº 2015 / 

1145451 2016 / 1351892 2017 / 1500848 VALOR DA CAUSA: R$ 7.156,10 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026912-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA HELOISA LOPES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026912-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VANESSA HELOISA LOPES LEITE CPF/CNPJ Nº 982.085.511-04 CDA'S Nº 

2015 / 1202298 2016 / 1376705 2017 / 1553315 VALOR DA CAUSA: 0,00 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026913-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE NEVES GONTIJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026913-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE DE NEVES GONTIJO CPF/CNPJ Nº 475.361.526-04 CDA'S Nº 2015 / 

1233816 2016 / 1261492 2017 / 1459248 VALOR DA CAUSA: R$ 8.005,33 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026914-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026914-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 918.306.051-00 

CDA'S Nº 2015 / 1211565 2016 / 1321417 2017 / 1533816 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.758,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026915-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIFE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026915-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LIFE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.059.292/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1589375 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.205,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026916-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SANTOS THOMMEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026916-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CARLOS SANTOS THOMMEN CPF/CNPJ Nº 007.320.101-44 CDA'S Nº 

2015 / 1136234 2016 / 1344305 2017 / 1499808 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.939,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026917-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAZICO CELSO CEZARINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026917-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAZICO CELSO CEZARINO - ME CPF/CNPJ Nº 04.399.856/0001-32 CDA'S 

Nº 2018 / 1589377 VALOR DA CAUSA: R$ 10.268,46 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026918-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026918-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:26:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MANOEL DOMINGOS DA SILVA CPF/CNPJ Nº 240.641.301-20 CDA'S Nº 

2015 / 1202234 2016 / 1291099 2017 / 1479760 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.909,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026919-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026919-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

02.719.373/0001-42 CDA'S Nº 2018 / 1589404 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.912,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026920-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ODAIR F. DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 14.755.992/0001-71 CDA'S Nº 

2018 / 1589372 VALOR DA CAUSA: R$ 4.234,44 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026921-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OFFICE MOBILE - COM. REPRESENTACAO E PREST. DE SERV. LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 03.910.909/0001-75 CDA'S Nº 2018 / 1589373 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.272,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026922-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PIRACEMA TRANSPORTES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 97.523.261/0001-28 

CDA'S Nº 2018 / 1589415 VALOR DA CAUSA: R$ 12.721,35 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026923-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026923-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.377.852/0002-46 CDA'S Nº 2018 / 1589432 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.025,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026924-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PUJANTE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026924-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PUJANTE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 52.452.141/0009-04 CDA'S 

Nº 2018 / 1589384 VALOR DA CAUSA: R$ 20.904,46 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026925-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026925-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A CPF/CNPJ Nº 

49.669.856/0211-40 CDA'S Nº 2018 / 1589424 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.682,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026926-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026926-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:27:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SB GRAFICA E EDITORA LTDA CPF/CNPJ Nº 70.431.531/0001-14 CDA'S 

Nº 2018 / 1589378 VALOR DA CAUSA: R$ 14.064,45 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 
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termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026927-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026927-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:28:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CPF/CNPJ Nº 33.164.021/0017-69 

CDA'S Nº 2018 / 1589437 VALOR DA CAUSA: R$ 38.413,72 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026928-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026928-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:28:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ Nº 

03.915.923/0001-61 CDA'S Nº 2018 / 1589427 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.596,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026929-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON FERREIRA DA SILVA SERVICOS DE HOSPEDARIA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026929-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:28:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VILSON FERREIRA DA SILVA SERVICOS DE HOSPEDARIA CPF/CNPJ Nº 

11.524.126/0001-81 CDA'S Nº 2018 / 1589395 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.622,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026930-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026930-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:28:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WALTER ARRUDA DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 02.793.119/0001-94 

CDA'S Nº 2018 / 1589411 VALOR DA CAUSA: R$ 4.728,61 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026931-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026931-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:28:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A 

E D TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.377.223/0001-96 CDA'S Nº 2018 / 1589363 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.434,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1026932-72.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026932-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:28:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: A 

R DOS SANTOS SALLES - ME CPF/CNPJ Nº 15.239.485/0001-48 CDA'S Nº 

2018 / 1589286 VALOR DA CAUSA: R$ 5.962,91 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026933-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:28:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

APTUS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

07.748.154/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1589330 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.380,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026934-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:29:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA S.A. CPF/CNPJ Nº 62.182.092/0005-59 CDA'S Nº 2018 / 

1589374 VALOR DA CAUSA: R$ 12.032,94 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026935-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:29:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT 

CPF/CNPJ Nº 03.530.748/0001-94 CDA'S Nº 2018 / 1589279 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.635,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 
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VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026936-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:29:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BRADESCO SAUDE S/A CPF/CNPJ Nº 92.693.118/0026-19 CDA'S Nº 2018 

/ 1589413 VALOR DA CAUSA: R$ 20.865,05 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026938-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:29:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BRADESCO SEGUROS S/A CPF/CNPJ Nº 33.055.146/0031-09 CDA'S Nº 

2018 / 1589431 VALOR DA CAUSA: R$ 3.494,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026939-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:29:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.877.629/0003-49 CDA'S Nº 2018/1589447 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.828,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026940-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:29:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ Nº 01.353.487/0001-59 CDA'S 

Nº 2018 / 1589405 VALOR DA CAUSA: R$ 136.931,70 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026941-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026941-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:30:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONDOMINIO GARDEN VILLE CPF/CNPJ Nº 13.291.185/0001-82 CDA'S Nº 

2018 / 1589304 VALOR DA CAUSA: R$ 11.170,75 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 
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anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026942-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ITAMARATY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026942-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:30:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ITAMARATY CPF/CNPJ Nº 

15.943.145/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1589473 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.747,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026943-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DA LUZ FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026943-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:30:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: D. 

N. DA LUZ FILHO - ME CPF/CNPJ Nº 11.732.543/0001-10 CDA'S Nº 2018 / 

1589333 VALOR DA CAUSA: R$ 6.580,04 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026944-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.G. PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026944-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:30:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

E.G. PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

16.523.738/0001-73 CDA'S Nº 2018 / 1589320 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.226,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026945-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RESIDENCIAL TUCANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026945-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:30:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDIFICIO RESIDENCIAL TUCANA CPF/CNPJ Nº 04.853.970/0001-90 CDA'S 

Nº 2018 / 1589422 VALOR DA CAUSA: R$ 51.320,69 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026946-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMA BORGES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026946-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:30:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDMA BORGES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 01.440.905/0001-45 CDA'S 

Nº 2018 / 1589353 VALOR DA CAUSA: R$ 3.099,02 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026947-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU ANTUNES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026947-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:30:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELISEU ANTUNES DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 12.802.261/0001-04 CDA'S 

Nº 2018 / 1589305 VALOR DA CAUSA: R$ 3.118,92 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 
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aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026948-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026948-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:31:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA CPF/CNPJ Nº 

03.246.352/0001-10 CDA'S Nº 2018 / 1589416 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.546,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026949-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026949-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:31:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ODONTO MEDICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 05.116.153/0001-12 CDA'S Nº 

2018 / 1589469 VALOR DA CAUSA: R$ 16.839,09 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026950-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL FERRAZ DE MORAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026950-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:31:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ISRAEL FERRAZ DE MORAES - ME CPF/CNPJ Nº 15.199.348/0001-27 

CDA'S Nº 2018 / 1589331 VALOR DA CAUSA: R$ 10.142,40 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026952-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026952-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:31:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI CPF/CNPJ Nº 

01.894.388/0002-65 CDA'S Nº 2018 / 1589278 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.478,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026953-48.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ABDO SAID - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026953-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:31:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCO ANTONIO ABDO SAID - ME CPF/CNPJ Nº 13.762.337/0001-88 

CDA'S Nº 2018 / 1589326 VALOR DA CAUSA: R$ 28.848,89 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026954-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026954-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:31:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 26.564.534/0002-15 

CDA'S Nº 2018 / 1589451 VALOR DA CAUSA: R$ 2.605,56 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 
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Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026956-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026956-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:32:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA CPF/CNPJ Nº 03.005.139/0005-40 

CDA'S Nº 2018 / 1589361 VALOR DA CAUSA: R$ 3.725,99 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026957-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026957-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:32:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ Nº 01.051.296/0003-02 

CDA'S Nº 2018 / 1589422 VALOR DA CAUSA: R$ 51.320,69 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026958-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTEMIX CONCRETO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026958-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:32:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OESTEMIX CONCRETO LTDA CPF/CNPJ Nº 00.871.663/0001-81 CDA'S Nº 

2018 / 1589322 VALOR DA CAUSA: R$ 50.607,47 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 
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ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026959-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026959-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:32:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

07.147.210/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1589309 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.293,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026960-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026960-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:32:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 08.390.359/0001-24 CDA'S Nº 2018 / 1589284 

VALOR DA CAUSA: R$ 31.854,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 
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termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026961-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANS ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026961-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:32:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SANS ENGENHARIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 15.534.908/0001-52 CDA'S 

Nº 2018 / 1589300 VALOR DA CAUSA: R$ 2.407,55 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026962-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z & M PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026962-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:33:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: Z 

& M PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 33.694.118/0001-16 CDA'S Nº 

2018 / 1589435 VALOR DA CAUSA: R$ 4.985,19 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026964-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026964-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:33:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. CPF/CNPJ Nº 

07.707.650/0111-55 CDA'S Nº 2018 / 1589475 VALOR DA CAUSA: R$ 

38.954,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 
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15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026965-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026965-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:33:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

Marcondes Rai Novack CPF/CNPJ Nº 630.285.061-49 CDA'S Nº 2015 / 

1135284 2017 / 1563365 VALOR DA CAUSA: R$ 4.883,28 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027010-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GONCALVES DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027010-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:42:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANA MARIA GONCALVES DE LIMA - ME CPF/CNPJ Nº 16.849.162/0001-39 

CDA'S Nº 2018 / 1589500 VALOR DA CAUSA: R$ 8.705,00 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025455-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GX - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025455-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:01:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GX - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.047.449/0001-94 CDA'S Nº 2016 / 1274463 2017 / 1495955 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.425,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025456-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGNEY BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025456-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:01:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HUGNEY BARBOSA CPF/CNPJ Nº 080.389.958-05 CDA'S Nº 

2015 / 1238349 2016 / 1268332 2017 / 1473805 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.266,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025457-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025457-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:01:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD CPF/CNPJ Nº 

073.127.327-39 CDA'S Nº 2015 / 1145858 2016 / 1264410 2017 / 1537603 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.192,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025878-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025878-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:55:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SONIMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA CPF/CNPJ Nº 36.910.792/0001-89 

CDA'S Nº 2018 / 1588690 VALOR DA CAUSA: R$ 31.299,98 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 
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informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025879-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA OLIVEIRA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025879-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:55:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FERNANDA OLIVEIRA ARRUDA CPF/CNPJ Nº 444.676.301-63 CDA'S Nº 

1124624 VALOR DA CAUSA: R$ 2.884,12 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025880-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAS GRACAS BOMDISPACHO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025880-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:55:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANTONIO DAS GRACAS BOMDISPACHO - EPP CPF/CNPJ Nº 

03.233.905/0001-08 CDA'S Nº 1589280 VALOR DA CAUSA: R$ 5.172,76 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025881-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:55:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - ME CPF/CNPJ Nº 08.986.497/0001-70 

CDA'S Nº 2018 / 1589316 VALOR DA CAUSA: R$ 25.767,09 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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2018 / 1589312 VALOR DA CAUSA: R$ 23.207,01 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES CPF/CNPJ Nº 

12.810.896/0003-15 CDA'S Nº 2018 / 1589386 VALOR DA CAUSA: R$ 

92.267,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1025884-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025884-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:55:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.069.966/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1589323 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.998,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 
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extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025886-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPECIAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS ESPECIAIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025886-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ESPECIAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS ESPECIAIS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 07.229.876/0001-53 CDA'S Nº 2018 / 1589327 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.820,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025887-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025887-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A CPF/CNPJ Nº 

12.398.880/0001-85 CDA'S Nº 2018 / 1589385 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.767,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025888-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA MENDES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025888-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DA GLORIA MENDES OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

362.305.881-53 CDA'S Nº 2015 / 1127202 2016 / 1277118 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.632,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025889-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025889-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.357.945/0001-16 CDA'S Nº 2018 / 1589364 VALOR DA CAUSA: R$ 

138.034,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025890-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I DA SILVA PRIMO SERVICOS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025890-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: I 

DA SILVA PRIMO SERVICOS ME - ME CPF/CNPJ Nº 18.029.890/0001-20 

CDA'S Nº 2018 / 1589310 VALOR DA CAUSA: R$ 18.595,53 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025891-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SIQUEIRA MILANEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025891-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIANO SIQUEIRA MILANEZ - ME CPF/CNPJ Nº 09.330.829/0001-27 

CDA'S Nº 2018 / 1589317 VALOR DA CAUSA: R$ 6.171,54 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025892-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. DO CARMO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025892-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: M. 

B. DO CARMO E CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 04.671.816/0001-06 CDA'S 

Nº 2018 / 1589319 VALOR DA CAUSA: R$ 3.033,61 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025894-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANO CONSTRUCAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025894-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:57:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MANO CONSTRUCAO LTDA. - ME CPF/CNPJ Nº 12.045.103/0001-57 

CDA'S Nº 2018 / 1589332 VALOR DA CAUSA: R$ 44.246,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 
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responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025895-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO J. MATIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025895-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:57:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCIO J. MATIAS - ME CPF/CNPJ Nº 04.490.529/0001-91 CDA'S Nº 2018 

/ 1589365 VALOR DA CAUSA: R$ 4.583,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025896-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025896-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:57:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MBP EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.537.932/0001-82 CDA'S Nº 2018 / 1589381 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.649,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025897-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANINE VIEIRA HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025897-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:57:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JEANINE VIEIRA HADDAD CPF/CNPJ Nº 696.967.641-20 CDA'S 

Nº 2015 / 1145857 2016 / 1327911 2017 / 1529963 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.192,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025898-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIO E MERCADO COMUNICACAO TOTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025898-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:57:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MEIO E MERCADO COMUNICACAO TOTAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.212.768/0001-08 CDA'S Nº 2018 / 1589308 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.912,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025899-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A SERVICOS E LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIPAMENTOS LTDA - 
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ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025899-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:57:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R. 

A SERVICOS E LOCACAO DE CAMINHOES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 08.839.903/0001-72 CDA'S Nº 2018 / 1589306 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.448,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025900-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JORGE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025900-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:57:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO JORGE DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 329.062.691-15 CDA'S 

Nº 2015 / 1135449 2016 / 1375404 2017 / 1521591 VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.265,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 
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Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025902-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOYSES ABDALLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025902-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:58:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO MOYSES ABDALLA CPF/CNPJ Nº 075.086.118-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1127014 2016 / 1280428 2017 / 1467016 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.157,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025903-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025903-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:58:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO CPF/CNPJ Nº 021.742.191-15 
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CDA'S Nº 2015 / 1127538 2016 / 1365118 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.998,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025904-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025904-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:58:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE CPF/CNPJ Nº 

066.791.611-34 CDA'S Nº 2015 / 1230287 2016 / 1369796 2017 / 1542826 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.973,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025905-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025905-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:58:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE EDUARDO DE FARIA CPF/CNPJ Nº 003.777.321-68 CDA'S 

Nº 2015 / 1233789 2016 / 1372998 VALOR DA CAUSA: R$ 8.679,35 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025906-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S DIAS SERVICOS E REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025906-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:58:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: S 

DIAS SERVICOS E REPRESENTACOES - ME CPF/CNPJ Nº 

02.630.616/0001-71 CDA'S Nº 2018 / 1589324 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.318,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 
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o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025907-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025907-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:58:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TEMATICA ENGENHARIA AGROFLORESTAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

10.953.979/0001-76 CDA'S Nº 2018 / 1589329 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.876,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 217 de 731



embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025908-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GALDINO DELGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025908-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:59:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE GALDINO DELGADO CPF/CNPJ Nº 171.972.441-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1172684 2016 / 1307952 2017 / 1536437 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.388,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026880-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026880-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL CPF/CNPJ Nº 

015.538.651-46 CDA'S Nº 2015 / 1122558 2016 / 1376202 2017 / 1486432 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.610,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025909-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO A CARVALHO EMPREITEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025909-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:59:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

THIAGO A CARVALHO EMPREITEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 

17.568.006/0001-62 CDA'S Nº 2018 / 1589311 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.134,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 219 de 731



encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026881-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FLORENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026881-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROBERTO FLORENCIO CPF/CNPJ Nº 510.949.678-15 CDA'S Nº 

2015 / 1131738 VALOR DA CAUSA: R$ 3.578,70 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025910-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TORNEARIA JOERI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025910-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:59:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TORNEARIA JOERI LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 00.784.389/0001-03 CDA'S Nº 

2018 / 1589287 VALOR DA CAUSA: R$ 15.790,81 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 
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pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026882-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO WENCESLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026882-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROBERTO WENCESLAU CPF/CNPJ Nº 436.795.608-34 CDA'S Nº 

2015 / 1233728 2016 / 1284706 2017 / 1502386 2017 / 1502387 VALOR 

DA CAUSA: R$ 25.908,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025911-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025911-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:59:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO CPF/CNPJ Nº 

002.167.041-20 CDA'S Nº 2015 / 1211927 2016 / 1296864 2017 / 1470252 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.936,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026883-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VANDONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026883-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROMULO VANDONI CPF/CNPJ Nº 001.714.171-00 CDA'S Nº 2015 

/ 1183644 2016 / 1367815 2017 / 1490849 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.906,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025912-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA & FACCIN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025912-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:59:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VILELA & FACCIN LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 36.877.595/0001-05 CDA'S Nº 

2018 / 1589292 VALOR DA CAUSA: R$ 18.186,42 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026886-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDUARDO MADEU DE CASTRO - ME CPF/CNPJ Nº 05.567.534/0001-18 

CDA'S Nº 2018 / 1587394 VALOR DA CAUSA: R$ 2.247,40 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025913-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:59:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CPF/CNPJ 

Nº 05.802.672/0001-34 CDA'S Nº 2018 / 1589409 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.664,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026888-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: K 

V CONSTRUTORA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 12.905.724/0001-63 CDA'S Nº 

2017 / 1586347 VALOR DA CAUSA: R$ 2.573,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026889-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026889-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R. 

DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.939.751/0001-82 CDA'S Nº 2018 / 1588589 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.870,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 
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pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025799-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025799-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:30:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.061.091/0001-38 CDA'S Nº 1588164 VALOR DA CAUSA: R$ 

107.316,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026890-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026890-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1197669 2016 / 1308175 2017 / 

1504263 VALOR DA CAUSA: R$ 2.430,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026891-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VILA BELA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026891-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONSTRUTORA VILA BELA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 15.355.183/0001-35 

CDA'S Nº 2015 / 1225660 2016 / 1308487 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.380,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 
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o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026892-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026892-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DANIEL FERREIRA ROSA CPF/CNPJ Nº 161.965.621-34 CDA'S Nº 2015 / 

1129685 2017 / 1558338 VALOR DA CAUSA: R$ 9.274,74 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026893-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026893-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CPF/CNPJ Nº 

07.152.334/0001-20 CDA'S Nº 2015 / 1186287 2017 / 1505896 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.215,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026894-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026894-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.483.682/0001-29 

CDA'S Nº 2015 / 1216578 2016 / 1286790 2017 / 1535627 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.054,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026895-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.483.682/0001-29 

CDA'S Nº 2015 / 1216678 2016 / 1367471 2017 / 1570795 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.697,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026896-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.483.682/0001-29 

CDA'S Nº 2015 / 1218128 2016 / 1272593 2017 / 1565962 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.347,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026897-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 03.483.682/0001-29 

CDA'S Nº 2015 / 1216672 2016 / 1277360 2017 / 1465916 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.308,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026898-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026898-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NELMA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS RAMOS CPF/CNPJ Nº 

265.897.451-53 CDA'S Nº 2015 / 1175710 2016 / 1306542 2017 / 1520835 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.094,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026899-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026899-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ODETE BORGES DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 132.075.980-72 CDA'S Nº 

2015 / 1135441 2016 / 1349557 2017 / 1513930 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.797,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1026900-67.2018.8.11.0041
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OSMAR AUGUSTO TEIXEIRA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026900-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OSMAR AUGUSTO TEIXEIRA CPF/CNPJ Nº 163.249.789-15 CDA'S Nº 2015 

/ 1125273 2016 / 1312822 2017 / 1505049 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.505,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026901-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:24:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCONI ALVES VITURINO CPF/CNPJ Nº 495.863.781-87 CDA'S Nº 2015 / 

1230449 2016 / 1269996 2017 / 1486420 VALOR DA CAUSA: R$ 7.894,45 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025435-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:57:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PROSOPROSINO MARQUES CPF/CNPJ Nº 075.326.521-49 CDA'S Nº 2015 / 

1134324 2016 / 1307297 2017 / 1466789 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.880,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025436-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:58:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FABIO CEZAR BARROS LEAO CPF/CNPJ Nº 758.533.026-04 CDA'S Nº 

2015 / 1182892 2016 / 1347807 2017 / 1564436 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.027,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025437-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN COSTA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025437-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:58:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IVAN COSTA SOARES CPF/CNPJ Nº 570.876.521-68 CDA'S Nº 2015 / 

1140980 2016 / 1342512 VALOR DA CAUSA: R$ 3.712,83 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025438-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA RAFAELA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025438-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:58:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GIOVANNA RAFAELA PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

830.104.161-72 CDA'S Nº 2015 / 1227076 2016 / 1329446 2017 / 1569199 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.062,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 
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a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025439-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GMF TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025439-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:58:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GMF TRANSPORTES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.899.371/0001-82 CDA'S Nº 2016 / 1313883 2017 / 1545262 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.382,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025440-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025440-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:58:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 568.845.161-00 

CDA'S Nº 2015 / 1120458 2016 / 1344918 2017 / 1492773 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.768,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025441-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA NORBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025441-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:58:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VERA NORBERTO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 156.104.891-72 CDA'S Nº 2015 

/ 1120459 2016 / 1278372 VALOR DA CAUSA: R$ 6.302,23 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025442-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025442-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:59:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO CPF/CNPJ Nº 

525.343.839-49 CDA'S Nº 2015 / 1118206 2016 / 1337752 2017 / 1509702 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.257,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025443-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO VINCENZO PARINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025443-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:59:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PIERO VINCENZO PARINI CPF/CNPJ Nº 314.474.491-34 CDA'S Nº 2015 / 

1133377 2016 / 1347128 2017 / 1492516 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.233,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025444-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025444-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:59:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSEFINA GOMES DA COSTA CPF/CNPJ Nº 241.134.091-53 CDA'S Nº 

2015 / 1176804 2016 / 1349525 2017 / 1559150 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.766,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025445-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACA SOUZA & ARRUDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025445-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:59:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GRACA SOUZA & ARRUDA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.291.564/0001-56 CDA'S Nº 2015 / 1217807 2016 / 1366812 2017 / 

1548502 VALOR DA CAUSA: R$ 10.168,33 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025446-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ALMEIDA MARINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025446-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:59:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LAERCIO ALMEIDA MARINI CPF/CNPJ Nº 042.908.888-44 CDA'S Nº 2015 / 

1133874 2016 / 1315938 2017 / 1522724 VALOR DA CAUSA: R$ 8.270,71 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025447-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMEIRA PANTANAL - PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025447-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:00:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GRAMEIRA PANTANAL - PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS 

LTDA CPF/CNPJ Nº 04.006.365/0001-84 CDA'S Nº 2015 / 1226851 2017 / 

1465531 2017 / 1581586 VALOR DA CAUSA: R$ 17.482,92 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025448-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO EUGENIO AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025448-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:00:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ETEVALDO EUGENIO AZEVEDO CPF/CNPJ Nº 477.528.908-04 CDA'S Nº 

2015 / 1237438 2017 / 1479310 VALOR DA CAUSA: R$ 3.444,49 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025449-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ ZANCHET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025449-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:00:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDSON LUIZ ZANCHET CPF/CNPJ Nº 474.226.701-00 CDA'S Nº 2015 / 

1193322 2016 / 1319820 2017 / 1557432 VALOR DA CAUSA: R$ 9.724,87 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025450-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DE FRANCA BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025450-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:00:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EVERALDO DE FRANCA BARRETO CPF/CNPJ Nº 112.925.556-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1205333 2016 / 1329929 2017 / 1533614 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.262,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025451-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR PEREIRA CURSINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025451-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:00:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUIOMAR PEREIRA CURSINO CPF/CNPJ Nº 710.784.011-87 

CDA'S Nº 2015 / 1233121 2016 / 1283842 2017 / 1571712 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.053,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025452-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CHAMOUN PALAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025452-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:00:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLAVIA CHAMOUN PALAZZO CPF/CNPJ Nº 667.527.521-68 CDA'S Nº 

2015 / 1180728 2016 / 1349203 2017 / 1507688 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.734,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025453-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE TARCIO CORREA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025453-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:01:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUSTAVO DE TARCIO CORREA NASCIMENTO CPF/CNPJ Nº 

832.811.851-34 CDA'S Nº 2015 / 1202304 2016 / 1284956 2017 / 1533601 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.342,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025454-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025454-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 09:01:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

16.983.568/0001-00 CDA'S Nº 2015 / 1191411 2016 / 1363399 2017 / 

1538277 VALOR DA CAUSA: R$ 8.211,48 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025806-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ANDREATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025806-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:43:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GILBERTO ANDREATTA CPF/CNPJ Nº 302.108.280-72 CDA'S Nº 2015 / 

1121483 2016 / 1314203 2017 / 1467854 VALOR DA CAUSA: R$ 8.736,46 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 
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Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025807-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025807-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:43:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 027.961.471-34 CDA'S Nº 

2015 / 1160021 2016 / 1288216 2017 / 1547316 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.260,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025808-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELMAR DELFINO MACHADO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025808-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:43:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

HELMAR DELFINO MACHADO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 458.161.159-87 

CDA'S Nº 2015 / 1131444 2017 / 1490301 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.618,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025814-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARINHO DE SOUZA 85790613187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025814-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:47:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RODRIGO MARINHO DE SOUZA 85790613187 CPF/CNPJ Nº 

11.915.862/0001-60 CDA'S Nº 2018 / 1589359 VALOR DA CAUSA: R$ 

138.453,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025815-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER BERTOGNA PORTUGAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025815-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:47:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GLAUBER BERTOGNA PORTUGAL CPF/CNPJ Nº 820.126.521-15 CDA'S Nº 

2015 / 1199796 2016 / 1372861 VALOR DA CAUSA: R$ 5.113,33 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025816-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENAL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025816-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:47:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOVENAL DA SILVA SANTOS CPF/CNPJ Nº 014.262.665-10 CDA'S Nº 

2015 / 1221797 2016 / 1292994 2017 / 1465295 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.213,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025817-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCIO DE MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025817-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:47:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOAO MARCIO DE MIRANDA PINHEIRO CPF/CNPJ Nº 346.007.011-00 

CDA'S Nº 2015 / 1129632 2016 / 1283221 2017 / 1503737 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.969,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026877-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DAHROUGE ZAIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026877-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LIGIA DAHROUGE ZAIM CPF/CNPJ Nº 551.703.231-15 CDA'S Nº 

2015 / 1186292 2016 / 1297400 VALOR DA CAUSA: R$ 7.031,44 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026878-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FONTES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026878-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LOURIVAL FONTES FILHO CPF/CNPJ Nº 063.845.441-72 CDA'S 

Nº 2015 / 1179190 2016 / 1325698 VALOR DA CAUSA: R$ 6.512,44 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026879-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO POLOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026879-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:22:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIO POLOTTO CPF/CNPJ Nº 222.258.039-00 CDA'S Nº 2015 / 

1133491 VALOR DA CAUSA: R$ 3.639,17 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025360-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025360-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ORIVALDO RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 038.008.301-91 CDA'S Nº 2015 / 

1137760 2016 / 1257964 VALOR DA CAUSA: R$ 12.938,50 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025361-66.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 254 de 731



Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025361-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ORIVALDO RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 038.008.301-91 CDA'S Nº 2015 / 

1157798 2016 / 1287464 VALOR DA CAUSA: R$ 6.606,01 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025362-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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PATRICIA HARAOUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025362-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PATRICIA HARAOUI CPF/CNPJ Nº 820.915.871-68 CDA'S Nº 2015 / 

1224969 2016 / 1304349 VALOR DA CAUSA: R$ 6.776,40 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 
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Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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MARGARETH PAESANO DA CUNHA JUNQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025363-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARGARETH PAESANO DA CUNHA JUNQUEIRA CPF/CNPJ Nº 

396.531.701-63 CDA'S Nº 2015 / 1143366 2017 / 1565241 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.409,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025364-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ CPF/CNPJ Nº 229.523.651-72 CDA'S Nº 

2015 / 1178302 2017 / 1492581 VALOR DA CAUSA: R$ 6.621,65 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025365-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DA CONCEICAO MACHADO SANCHES LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025365-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RITA DA CONCEICAO MACHADO SANCHES LUZ CPF/CNPJ Nº 

312.377.381-72 CDA'S Nº 2015 / 1122329 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.583,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1025366-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDITH COSTA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025366-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA EDITH COSTA GOMES CPF/CNPJ Nº 125.245.653-00 CDA'S Nº 

2015 / 1118209 2016 / 1273225 2017 / 1528064 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.930,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025368-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BODNAR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025368-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA BODNAR DA SILVA CPF/CNPJ Nº 171.889.201-25 CDA'S Nº 2015 / 

1199678 2016 / 1352925 2017 / 1558864 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.044,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 258 de 731



advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025370-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SIDNEY FIGUEIREDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025370-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEDRO SIDNEY FIGUEIREDO DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 393.830.241-00 

CDA'S Nº 2015 / 1155577 2016 / 1293208 2017 / 1482720 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.625,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025371-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAIA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025371-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCELO MAIA PINHEIRO CPF/CNPJ Nº 327.860.421-00 CDA'S Nº 2015 / 

1124558 2016 / 1366779 2017 / 1456673 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.351,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025372-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025372-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA MOTA CPF/CNPJ Nº 411.520.181-91 

CDA'S Nº 1240539 VALOR DA CAUSA: R$ 4.465,06 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025373-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEMOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025373-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCOS LEMOS DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 865.847.901-34 CDA'S Nº 

2016 / 1301327 2017 / 1450994 VALOR DA CAUSA: R$ 11.407,15 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025374-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025374-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR CPF/CNPJ Nº 229.884.321-04 CDA'S Nº 

2015 / 1132131 2016 / 1367368 2017 / 1480077 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.128,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025375-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO MIRANDA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025375-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:48:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO AFONSO MIRANDA VILELA CPF/CNPJ Nº 513.682.691-68 CDA'S 

Nº 2015 / 1127464 2016 / 1363451 2017 / 1467018 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.054,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025376-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PALMIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025376-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PALMIRO DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 034.698.911-68 CDA'S Nº 2015 / 

1220266 2016 / 1272474 2017 / 1555158 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.042,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025377-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR HANNA JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025377-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OMAR HANNA JORGE CPF/CNPJ Nº 346.220.711-34 CDA'S Nº 2015 / 

1209180 2016 / 1294526 2017 / 1540537 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.233,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025378-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO MARQUES LEMES PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025378-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDIBERTO MARQUES LEMES PINTO CPF/CNPJ Nº 026.350.578-26 CDA'S 

Nº 2015 / 1153556 2016 / 1284687 2017 / 1475939 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.066,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025379-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FSF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025379-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FSF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

03.586.490/0001-48 CDA'S Nº 2015 / 1199019 2016 / 1267342 2017 / 

1571023 VALOR DA CAUSA: R$ 8.436,53 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025380-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025380-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 412.154.271-15 CDA'S 

Nº 2015 / 1230939 2016 / 1294301 2017 / 1539798 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.690,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025381-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025381-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DURVAL PONTES CPF/CNPJ Nº 007.920.551-87 CDA'S Nº 2015 / 1121859 

2016 / 1264452 2017 / 1462589 VALOR DA CAUSA: R$ 12.893,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 
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submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025382-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025382-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DIRCEU GONCALVES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 780.060.318-00 CDA'S Nº 

2015 / 1235167 2016 / 1316892 2017 / 1530965 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.578,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025383-27.2018.8.11.0041
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ECALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025383-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:49:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ECALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 
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12.494.666/0001-22 CDA'S Nº 2015 / 1185222 2016 / 1277138 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.743,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025384-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JAMES PEREIRA RANGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025384-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDER JAMES PEREIRA RANGEL CPF/CNPJ Nº 241.058.721-68 CDA'S Nº 

2015 / 1132283 2017 / 1493037 VALOR DA CAUSA: R$ 8.261,74 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 
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especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025385-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY BISPO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025385-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDNEY BISPO ARRUDA CPF/CNPJ Nº 503.131.421-49 CDA'S Nº 2015 / 

1120986 VALOR DA CAUSA: R$ 3.973,28 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025386-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025386-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDUARDO PERES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 109.783.641-04 CDA'S Nº 2016 

/ 1361103 2017 / 1533489 VALOR DA CAUSA: R$ 10.919,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025387-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025387-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES CPF/CNPJ Nº 503.089.041-68 CDA'S Nº 

2015 / 1226913 2016 / 1337803 2017 / 1511989 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.680,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025388-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK ALEMAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025388-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERIK ALEMAN CPF/CNPJ Nº 695.719.101-04 CDA'S Nº 2015 / 1231120 

2016 / 1365508 2017 / 1502379 VALOR DA CAUSA: R$ 19.413,07 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025389-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VOLPATO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025389-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ VOLPATO NETO CPF/CNPJ Nº 578.938.028-04 CDA'S Nº 2015 / 

1171022 2016 / 1357192 2017 / 1452124 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.063,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025390-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025390-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ETELVINA REGINA MAGALHAES CPF/CNPJ Nº 900.826.139-15 CDA'S Nº 

2015 / 1126061 2017 / 1527278 VALOR DA CAUSA: R$ 9.117,19 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025391-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025391-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR CPF/CNPJ Nº 630.886.301-72 

CDA'S Nº 2015 / 1169089 2016 / 1327656 2017 / 1474089 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.311,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025392-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVONILDES CAPISTRANO ALENCAR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025392-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:50:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EVONILDES CAPISTRANO ALENCAR FERREIRA CPF/CNPJ Nº 

162.681.481-34 CDA'S Nº 2015 / 1220386 2016 / 1367510 2017 / 1555167 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.055,26 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 273 de 731



acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025393-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025393-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:51:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO CPF/CNPJ Nº 723.780.001-97 CDA'S Nº 

2015 / 1128901 VALOR DA CAUSA: R$ 3.641,00 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025394-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025394-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:51:12 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO CPF/CNPJ Nº 965.801.941-20 CDA'S Nº 

2015 / 1145859 2016 / 1281057 2017 / 1487291 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.914,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025396-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025396-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:51:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226839 2017 / 1488772 2017 / 

1581585 VALOR DA CAUSA: R$ 17.599,90 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 
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juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025397-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025397-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:51:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226815 2017 / 1552523 2017 / 

1582152 VALOR DA CAUSA: R$ 17.603,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025398-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025398-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:51:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226816 2017 / 1482114 2017 / 

1581915 VALOR DA CAUSA: R$ 17.603,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025419-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025419-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:55:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DANIELLE CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO CPF/CNPJ Nº 

028.394.099-92 CDA'S Nº 2015 / 1186835 2016 / 1257875 2017 / 1557427 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.324,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025420-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRO ANTONIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025420-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:55:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DELMIRO ANTONIO DE LIMA CPF/CNPJ Nº 140.450.361-72 CDA'S Nº 2015 

/ 1211533 2016 / 1275766 2017 / 1517428 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.216,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025424-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GOMES JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025424-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:56:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELIAS GOMES JORGE CPF/CNPJ Nº 080.633.201-82 CDA'S Nº 2015 / 

1231839 2016 / 1376208 2017 / 1496281 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.439,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025425-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025425-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:56:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.565.333/0001-19 CDA'S Nº 2015 / 1226873 2016 / 1315626 2017 / 

1504902 VALOR DA CAUSA: R$ 12.166,47 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025426-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025426-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:56:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GERALDO JOAO DA COSTA CPF/CNPJ Nº 244.243.746-53 

CDA'S Nº 2015 / 1135143 2016 / 1323666 2017 / 1526755 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.045,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025427-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SCHEFFER DAL PONT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025427-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:56:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCAS SCHEFFER DAL PONT CPF/CNPJ Nº 902.173.221-15 CDA'S Nº 

2015 / 1120463 2016 / 1333079 VALOR DA CAUSA: R$ 6.360,84 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 
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para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025428-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MALVEZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025428-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:57:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GERALDO MALVEZZI CPF/CNPJ Nº 003.812.501-30 CDA'S Nº 

2015 / 1132909 2016 / 1271218 2017 / 1466817 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.177,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025429-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO XAVIER GRUNWALD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025429-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:57:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GERALDO XAVIER GRUNWALD CPF/CNPJ Nº 021.680.651-87 

CDA'S Nº 2015 / 1226953 2016 / 1281470 2017 / 1461520 VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.201,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025431-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO XAVIER GRUNWALD (EXECUTADO)

JOSE TAVARES DE MELLO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025431-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:57:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GERALDO XAVIER GRUNWALD e outros CPF/CNPJ Nº 021.680.651-87 

CDA'S Nº 2015 / 1131446 2016 / 1324489 2017 / 1507090 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.490,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025432-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEYSA HELENA EHRET GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025432-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:57:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GEYSA HELENA EHRET GARCIA CPF/CNPJ Nº 070.045.671-68 

CDA'S Nº 2015 / 1207104 VALOR DA CAUSA: R$ 4.965,84 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 285 de 731



cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025433-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ABDIAS DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025433-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:57:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE ABDIAS DANTAS CPF/CNPJ Nº 810.174.307-30 CDA'S Nº 2015 / 

1185186 VALOR DA CAUSA: R$ 3.209,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025300-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. PRIMO CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025300-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: I. 

S. PRIMO CONSTRUTORA - ME CPF/CNPJ Nº 10.807.963/0001-55 CDA'S 

Nº 1589276 VALOR DA CAUSA: R$ 2.929,22 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 
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devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025301-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025301-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI CPF/CNPJ Nº 

01.894.388/0001-84 CDA'S Nº 1589277 VALOR DA CAUSA: R$ 3.389,97 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025302-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025302-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:02 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SORNAS & ARAUJO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 14.809.358/0001-74 CDA'S 

Nº 1589275 VALOR DA CAUSA: R$ 3.118,96 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1025307-03.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025307-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA CPF/CNPJ Nº 

13.931.059/0001-45 CDA'S Nº 2015 / 1205017 2016 / 1375908 2017 / 

1533604 VALOR DA CAUSA: R$ 78.073,18 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025308-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025308-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: IM 

- AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ 

Nº 17.912.082/0001-43 CDA'S Nº 2015 / 1202745 2016 / 1279543 2017 / 

1558845 VALOR DA CAUSA: R$ 64.101,29 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 10/08/2018 08:42:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: IM 

- AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ 

Nº 17.912.082/0001-43 CDA'S Nº 2015 / 1202774 2016 / 1371249 2017 / 

1533612 VALOR DA CAUSA: R$ 62.358,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025310-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 010.415.099-87 CDA'S 

Nº 2016 / 1324504 2017 / 1504865 2017 / 1581485 VALOR DA CAUSA: 

R$ 62.003,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025311-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON MORAES XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025311-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AILTON MORAES XAVIER CPF/CNPJ Nº 818.923.301-72 CDA'S Nº 2015 / 

1228193 2016 / 1300802 2017 / 1474673 VALOR DA CAUSA: R$ 

59.868,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025312-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DALTRO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025312-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO DALTRO NETO CPF/CNPJ Nº 821.005.781-20 CDA'S Nº 

2015 / 1192231 2016 / 1337527 2017 / 1551734 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.622,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025313-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025313-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.983.175/0001-70 CDA'S Nº 2015 / 1229167 2016 / 1354814 2017 / 

1565970 VALOR DA CAUSA: R$ 58.629,78 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025314-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025314-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA CPF/CNPJ Nº 207.276.070-49 CDA'S Nº 

2015 / 1223382 2016 / 1330421 2017 / 1574204 VALOR DA CAUSA: R$ 

57.166,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025315-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ARANTES VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025315-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LAZARO ARANTES VILELA CPF/CNPJ Nº 006.592.581-53 CDA'S Nº 2015 / 

1220053 2016 / 1345227 2017 / 1504896 VALOR DA CAUSA: R$ 

56.569,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025316-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO NOGUEIRA EMBOAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025316-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO EDUARDO NOGUEIRA EMBOAVA CPF/CNPJ Nº 684.854.508-25 

CDA'S Nº 2015 / 1120472 2016 / 1372284 2017 / 1542256 VALOR DA 

CAUSA: R$ 55.449,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025317-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025317-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.927.829/0001-22 CDA'S Nº 2015 / 1199753 2016 / 

1304358 2017 / 1504971 VALOR DA CAUSA: R$ 54.537,50 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025318-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ARANTES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025318-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAURO ARANTES FERREIRA CPF/CNPJ Nº 120.548.958-49 CDA'S Nº 

2015 / 1171996 2016 / 1269881 2017 / 1462067 VALOR DA CAUSA: R$ 

53.334,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025319-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025319-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

YEDA BEATRIZ NEVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 171.619.591-87 CDA'S Nº 

2015 / 1217129 2016 / 1283821 2017 / 1456503 VALOR DA CAUSA: R$ 

53.671,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025320-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025320-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS CPF/CNPJ Nº 299.937.681-20 

CDA'S Nº 2015 / 1224190 2016 / 1335263 2017 / 1472575 VALOR DA 

CAUSA: R$ 53.043,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025321-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025321-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.405.514/0001-43 CDA'S Nº 2015 / 1235185 2016 / 1317381 2017 / 

1533527 VALOR DA CAUSA: R$ 16.037,82 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 
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à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025322-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025322-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.565.333/0001-19 CDA'S Nº 2015 / 1224518 2016 / 1309222 2017 / 

1552902 VALOR DA CAUSA: R$ 12.719,96 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1025323-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025323-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.405.514/0001-43 CDA'S Nº 2015 / 1235186 2016 / 1344376 2017 / 

1533528 VALOR DA CAUSA: R$ 15.958,47 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025324-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025324-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WASHINGTON - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CPF/CNPJ Nº 

09.259.501/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1141911 2016 / 1339381 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.715,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025325-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025325-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

15.010.783/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1224526 2016 / 1368654 2017 / 

1466476 VALOR DA CAUSA: R$ 12.225,96 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025326-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025326-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 156.957.351-49 

CDA'S Nº 2015 / 1224525 2016 / 1364754 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.988,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025327-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DO CARMO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025327-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO MARQUES DO CARMO JUNIOR CPF/CNPJ Nº 

827.200.371-68 CDA'S Nº 2016 / 1292803 2017 / 1462420 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.260,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025328-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES DO CARMO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025328-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO MARQUES DO CARMO JUNIOR CPF/CNPJ Nº 

827.200.371-68 CDA'S Nº 2016 / 1325079 2017 / 1555184 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.408,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025329-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAY CARLOS FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025329-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:43:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARAY CARLOS FONSECA CPF/CNPJ Nº 040.281.556-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1120846 2016 / 1262951 2017 / 1469599 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.801,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025330-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO GASPAR FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025330-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARNALDO GASPAR FILHO CPF/CNPJ Nº 822.181.108-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1118228 2016 / 1344397 2017 / 1513601 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.825,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025331-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSAD HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025331-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSAD HADDAD CPF/CNPJ Nº 001.745.301-10 CDA'S Nº 2015 / 

1128426 2016 / 1360293 2017 / 1468056 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.349,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025332-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO JOSE DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025332-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AURELIO JOSE DE BARROS CPF/CNPJ Nº 040.776.601-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1129104 2016 / 1261835 2017 / 1571513 VALOR DA CAUSA: 

R$ 18.035,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025333-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025333-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

36.915.056/0001-13 CDA'S Nº 2015 / 1185480 2016 / 1269963 2017 / 

1468106 VALOR DA CAUSA: R$ 7.368,99 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025334-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO OSCARINO BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025334-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO OSCARINO BARRETO CPF/CNPJ Nº 001.744.321-00 

CDA'S Nº 2015 / 1225950 2016 / 1302123 2017 / 1542428 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.988,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025335-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025335-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES CPF/CNPJ Nº 

043.867.601-72 CDA'S Nº 2015 / 1141897 2016 / 1312456 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.537,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025336-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA GENI FRITZ HERRERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025336-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CELINA GENI FRITZ HERRERA CPF/CNPJ Nº 688.937.601-34 

CDA'S Nº 2015 / 1202255 2016 / 1281315 2017 / 1483635 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.989,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025337-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIZANESCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025337-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CELSO PIZANESCHI CPF/CNPJ Nº 254.134.067-20 CDA'S Nº 

2015 / 1122560 2016 / 1365342 VALOR DA CAUSA: R$ 8.213,54 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025338-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIC SAMIR FEGURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025338-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CHAFIC SAMIR FEGURI CPF/CNPJ Nº 883.829.581-68 CDA'S Nº 

2015 / 1180714 2016 / 1333740 2017 / 1491798 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.792,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025339-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025339-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:44:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

26.571.406/0001-18 CDA'S Nº 2015 / 1146671 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.296,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1025340-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025340-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:45:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONCEICAO DE MIRANDA CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 

420.485.081-20 CDA'S Nº 2015 / 1141772 2016 / 1351153 2017 / 1471768 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.033,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025341-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VC LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025341-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:45:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA VC LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.799.913/0001-33 CDA'S Nº 2015 / 1184527 2016 / 1313594 2017 / 

1499312 VALOR DA CAUSA: R$ 9.852,60 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025342-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025342-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:45:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1224653 2016 / 1298745 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.409,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025343-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025343-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:45:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226722 2016 / 1378274 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.494,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025344-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025344-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:45:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226739 2016 / 1346568 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.733,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 312 de 731



REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025345-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:45:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226756 2016 / 1270343 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.690,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025346-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:45:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226841 2016 / 1363210 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.116,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 
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cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025347-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025347-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF CPF/CNPJ Nº 

00.436.923/0001-90 CDA'S Nº 2015 / 1134132 2016 / 1342282 2017 / 

1563353 VALOR DA CAUSA: R$ 9.160,08 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025348-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: G 

SETE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

03.431.169/0001-94 CDA'S Nº 2015 / 1141573 2016 / 1360202 2017 / 

1454459 VALOR DA CAUSA: R$ 8.838,46 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025349-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

91.108.027/0001-58 CDA'S Nº 2015 / 1127613 2016 / 1286705 2017 / 

1495664 VALOR DA CAUSA: R$ 7.126,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 
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Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025350-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VINHA MATO GROSSO-VIDEIRA E MINISTERIOS ASSOCIADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ Nº 08.100.710/0001-03 CDA'S Nº 

2015 / 1204492 2016 / 1348391 2017 / 1467467 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.937,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025351-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025351-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

06.112.382/0001-21 CDA'S Nº 2015 / 1141237 2016 / 1297459 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.292,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025352-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025352-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

06.112.382/0001-21 CDA'S Nº 2015 / 1141249 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.189,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025353-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025353-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIS BARBOSA CPF/CNPJ Nº 594.101.911-49 CDA'S Nº 2015 / 1235160 

2016 / 1255972 2017 / 1451004 VALOR DA CAUSA: R$ 19.155,23 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025354-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO VASCONCELLOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025354-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ CLAUDIO VASCONCELLOS SILVA CPF/CNPJ Nº 903.777.101-72 

CDA'S Nº 2015 / 1132249 2016 / 1271513 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.999,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025355-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025355-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO CPF/CNPJ Nº 142.835.651-72 CDA'S 

Nº 2015 / 1223064 2016 / 1346147 VALOR DA CAUSA: R$ 12.348,20 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025356-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE TENUTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025356-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ORIENTE TENUTA FILHO CPF/CNPJ Nº 002.174.411-49 CDA'S Nº 2015 / 

1182868 2016 / 1299501 2017 / 1466886 VALOR DA CAUSA: R$ 9.138,68 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025357-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE CAMPOS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025357-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:46:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO DE CAMPOS BORGES CPF/CNPJ Nº 006.726.291-00 CDA'S Nº 

1133149 VALOR DA CAUSA: R$ 3.253,67 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025358-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA VERAS GADELHA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025358-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA ANGELA VERAS GADELHA DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 

267.447.831-49 CDA'S Nº 2016 / 1258865 2017 / 1504147 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.987,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025359-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PELAGIO CANAVARROS PALMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025359-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:47:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PELAGIO CANAVARROS PALMA CPF/CNPJ Nº 655.425.251-72 CDA'S Nº 

2015 / 1141778 2016 / 1280794 2017 / 1505919 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.405,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002157-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 322 de 731



FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002157-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:30:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2016 / 

1268493 2017 / 1554056 VALOR DA CAUSA: R$ 8.321,54 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002160-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002160-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:31:00 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2017 / 

1531509 VALOR DA CAUSA: R$ 189.874,52 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 323 de 731



despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002161-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002161-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:31:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2016 / 

1278270 2017 / 1520201 2016 / 1278270 2017 / 1520201 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.106,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002163-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002163-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:31:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2016 / 

1264826 2017 / 1472789 2016 / 1264826 2017 / 1472789 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.413,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 
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pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002164-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002164-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:32:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2015 / 

1133902 2016 / 1312514 2017 / 1507059 VALOR DA CAUSA: R$ 2.362,73 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002165-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002165-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:32:42 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2015 / 

1133928 2016 / 1270769 2017 / 1563300 VALOR DA CAUSA: R$ 3.557,73 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002166-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002166-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:33:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2015 / 

1149390 2016 / 1363045 2017 / 1468706 VALOR DA CAUSA: R$ 2.605,64 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 
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pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002167-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002167-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:33:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2015 / 

1132409 2016 / 1302423 2017 / 1485638 VALOR DA CAUSA: R$ 3.968,09 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002168-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002168-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:34:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2016 / 

1286795 2017 / 1477059 2016 / 1286795 2017 / 1477059 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.254,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002169-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002169-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:34:37 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WILSON CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 068.805.251-72 CDA'S Nº 

2014 / 1028069 2015 / 1131626 2016 / 1279382 2017 / 1507432 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.536,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002170-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERENCE PAUL MATFIELD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002170-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:34:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TERENCE PAUL MATFIELD CPF/CNPJ Nº 699.804.111-04 CDA'S Nº 2014 / 

0997649 2015 / 1121210 2016 / 1327082 2017 / 1462582 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.532,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002172-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002172-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:35:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1023018 2015 / 1150344 2016 / 1351750 2017 / 1568439 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.500,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002173-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002173-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:36:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2016 / 

1374195 2017 / 1529456 VALOR DA CAUSA: R$ 22.137,84 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 
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anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002174-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002174-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:36:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1023020 2015 / 1146438 2016 / 1328422 2017 / 1491543 VALOR DA 

CAUSA: R$ 33.510,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1002176-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002176-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:37:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1470203 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003747-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMARTINE GODOY NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003747-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:10:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAMARTINE GODOY NETO CPF/CNPJ Nº 252.856.828-27 CDA'S 

Nº 1114788 1114789 1114790 1114791 VALOR DA CAUSA: R$ 7.508,97 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003749-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003749-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:31:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1477064 VALOR DA CAUSA: R$ 2.148,07 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003751-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A E D TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.377.223/0001-96 CDA'S Nº 2017 / 1586753 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.466,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003752-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEXANDRE KABBAD CPF/CNPJ Nº 630.695.201-20 CDA'S Nº 

2017 / 1586600 VALOR DA CAUSA: R$ 46.544,55 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003754-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003754-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI CPF/CNPJ Nº 241.771.211-34 

CDA'S Nº 1079909 1224318 1363089 1571933 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.628,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003755-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003755-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMELIA LEITE DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 127.186.881-49 CDA'S 

Nº 1068173 1223812 1483535 VALOR DA CAUSA: R$ 8.190,12 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 
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caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003756-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003756-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDERSON LUIS GONCALVES CPF/CNPJ Nº 621.399.321-53 

CDA'S Nº 1053389 VALOR DA CAUSA: R$ 3.566,98 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003757-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MAZZORANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003757-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANGELO MAZZORANA CPF/CNPJ Nº 117.121.209-72 CDA'S Nº 

1166875 1452438 VALOR DA CAUSA: R$ 3.044,42 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003758-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MAZZORANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003758-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANGELO MAZZORANA CPF/CNPJ Nº 117.121.209-72 CDA'S Nº 

1457344 VALOR DA CAUSA: R$ 2.278,55 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 
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agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003759-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MAZZORANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003759-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANGELO MAZZORANA CPF/CNPJ Nº 117.121.209-72 CDA'S Nº 

1480524 VALOR DA CAUSA: R$ 2.470,81 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003761-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MAZZORANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003761-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANGELO MAZZORANA CPF/CNPJ Nº 117.121.209-72 CDA'S Nº 

1019957 1133513 1472796 VALOR DA CAUSA: R$ 8.200,64 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003762-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003762-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.705.842/0001-01 CDA'S Nº 2017 / 1584917 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.129,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 
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ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003763-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTOINE CHAFIC MOTRAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003763-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTOINE CHAFIC MOTRAN CPF/CNPJ Nº 174.820.201-44 CDA'S 

Nº 1489004 VALOR DA CAUSA: R$ 2.996,74 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003764-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTOINE CHAFIC MOTRAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003764-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTOINE CHAFIC MOTRAN CPF/CNPJ Nº 174.820.201-44 CDA'S 

Nº 1483707 VALOR DA CAUSA: R$ 2.573,58 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003765-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTOINE CHAFIC MOTRAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003765-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTOINE CHAFIC MOTRAN CPF/CNPJ Nº 174.820.201-44 CDA'S 

Nº 1048213 1144388 1265943 1546345 VALOR DA CAUSA: R$ 11.427,73 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003766-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003766-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE MATO 

GROSSO CPF/CNPJ Nº 15.038.169/0001-08 CDA'S Nº 2017 / 1586717 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.553,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003767-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 342 de 731



Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003767-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO CPF/CNPJ Nº 415.163.031-72 

CDA'S Nº 2017 / 1584926 VALOR DA CAUSA: R$ 2.956,93 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003768-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO DE JORGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003768-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CANDIDO DE JORGI CPF/CNPJ Nº 152.101.548-15 CDA'S Nº 

1045654 1166052 VALOR DA CAUSA: R$ 7.423,56 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003769-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CANNES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 36.931.145/0001-53 CDA'S Nº 2017 / 1585036 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.056,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 20/02/2018 13:34:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLOS GOMES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 870.092.938-72 CDA'S 

Nº 1016909 1183705 1327256 VALOR DA CAUSA: R$ 8.265,65 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003772-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.903.010/0001-08 CDA'S Nº 2016 / 1413993 VALOR DA CAUSA: R$ 

81.301,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003773-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003773-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 97.516.595/0001-74 CDA'S Nº 998220 1141185 

1325988 1516523 VALOR DA CAUSA: R$ 13.643,01 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003774-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003774-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:34:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 97.516.595/0001-74 CDA'S Nº 998223 1141187 

1349362 VALOR DA CAUSA: R$ 10.727,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 
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anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003776-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003776-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 97.516.595/0001-74 CDA'S Nº 1018459 1157837 

1363803 1571774 VALOR DA CAUSA: R$ 13.832,08 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003778-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE TAVOLONI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003778-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALEXANDRE TAVOLONI JUNIOR CPF/CNPJ Nº 379.439.608-15 

CDA'S Nº 2014 / 0995584 VALOR DA CAUSA: R$ 7.555,59 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003779-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE QUEIROZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003779-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA MARIA DE QUEIROZ DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 

544.404.911-20 CDA'S Nº 2014 / 1021727 2015 / 1142538 2016 / 1280671 

2017 / 1483587 VALOR DA CAUSA: R$ 20.065,39 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003780-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GIL DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003780-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA PAULA GIL DIAS CPF/CNPJ Nº 824.581.461-04 CDA'S Nº 

2014 / 1019189 2015 / 1132893 2016 / 1292877 2017 / 1536325 VALOR 

DA CAUSA: R$ 59.512,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003781-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003781-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 021.732.121-68 CDA'S Nº 

2014 / 1056886 2015 / 1223133 2016 / 1371037 2017 / 1456352 VALOR 

DA CAUSA: R$ 28.492,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003782-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO GOTARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003782-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO EDUARDO GOTARDO CPF/CNPJ Nº 689.973.291-20 

CDA'S Nº 2014 / 1048733 2015 / 1134295 2016 / 1373337 2017 / 1479566 

VALOR DA CAUSA: R$ 42.330,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003783-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MURRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003783-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO MURRER CPF/CNPJ Nº 012.935.249-72 CDA'S Nº 2014 

/ 0995726 2015 / 1125615 2016 / 1279809 2017 / 1566610 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.869,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003784-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA CAMACHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003784-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: APARECIDA PEREIRA CAMACHO CPF/CNPJ Nº 320.764.449-04 

CDA'S Nº 2014 / 1032660 VALOR DA CAUSA: R$ 7.405,04 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003785-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003785-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:36:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO 

DE MT CPF/CNPJ Nº 03.216.520/0001-24 CDA'S Nº 2017 / 1581204 2017 / 

1581850 2018 / 1587289 2018 / 1587290 VALOR DA CAUSA: R$ 

51.511,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003790-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRD POCOS - CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003790-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:36:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CRD POCOS - CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 03.705.343/0001-40 CDA'S Nº 2017 / 1584924 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.432,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003792-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMASA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003792-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:36:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DALMASA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.537.367/0001-13 CDA'S Nº 2016 / 1413976 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.536,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003793-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CANDIDO DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003793-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:36:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DANILO CANDIDO DE MACEDO CPF/CNPJ Nº 023.307.291-89 

CDA'S Nº 1076719 1211756 1322961 1519276 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.570,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 
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pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003795-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO SALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003795-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:37:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIONIZIO SALA CPF/CNPJ Nº 107.717.781-04 CDA'S Nº VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.483,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003796-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO SALA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003796-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:37:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIONIZIO SALA CPF/CNPJ Nº 107.717.781-04 CDA'S Nº 1219964 

1333054 1545215 VALOR DA CAUSA: R$ 4.483,45 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003797-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO SALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003797-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:37:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIONIZIO SALA CPF/CNPJ Nº 107.717.781-04 CDA'S Nº 1231019 

1314034 1477065 VALOR DA CAUSA: R$ 6.340,52 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003798-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO SALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003798-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:37:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIONIZIO SALA CPF/CNPJ Nº 107.717.781-04 CDA'S Nº 1079817 

1231018 1349167 1539748 VALOR DA CAUSA: R$ 12.462,78 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020985-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RUEDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020985-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PABLO RUEDA DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 689.155.191-91 

CDA'S Nº 2015 / 1162048 2016 / 1257578 2017 / 1474170 VALOR DA 
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CAUSA: R$ 33.891,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020987-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020987-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA CPF/CNPJ Nº 

26.523.837/0001-09 CDA'S Nº 2017 / 1583644 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.740,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020967-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELO MARTINS & MARTINS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020967-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MELO MARTINS & MARTINS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 14.028.044/0001-34 

CDA'S Nº 2018 / 1588469 VALOR DA CAUSA: R$ 3.307,48 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020969-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020969-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

26.796.953/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1588464 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.897,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020970-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA M. GUILHERME - LOCACAO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020970-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANA M. GUILHERME - LOCACAO E SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 

12.884.016/0001-93 CDA'S Nº 2018 / 1588463 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.437,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020971-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTONO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020971-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:16:35 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OUTONO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEOS E 

INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 06.160.997/0001-23 CDA'S Nº 

2018 / 1588462 VALOR DA CAUSA: R$ 2.666,61 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023793-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO GUINCHO JUSSARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023793-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUTO GUINCHO JUSSARA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

06.293.185/0001-56 CDA'S Nº 2018 / 1588275 VALOR DA CAUSA: R$ 

56.825,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023794-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO & LUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023794-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENTO & LUZ LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 11.674.072/0001-30 

CDA'S Nº 2018 / 1588968 VALOR DA CAUSA: R$ 3.598,42 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023795-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023795-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: C S P SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA CPF/CNPJ 

Nº CDA'S Nº 2018 / 1588295 VALOR DA CAUSA: R$ 3.769,32 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023797-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023797-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.071.513/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1589001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.778,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023819-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCIDE JEORGE DE ALCANTARA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023819-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OCIDE JEORGE DE ALCANTARA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.688.256/0001-45 CDA'S Nº 2018 / 1588287 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.130,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023696-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN GUILHERME TELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023696-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:10:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RUAN GUILHERME TELO CPF/CNPJ Nº 022.924.351-79 CDA'S Nº 

2015 / 1224513 VALOR DA CAUSA: R$ 7.312,28 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023697-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023697-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:10:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.413.096/0001-24 CDA'S Nº 2015 / 1227045 2016 / 1375642 2017 / 

1558243 VALOR DA CAUSA: R$ 31.108,59 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 
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Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023698-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023698-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:10:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.213.335/0001-77 CDA'S Nº 2015 / 1213429 2016 / 1321119 2017 / 

1504997 VALOR DA CAUSA: R$ 19.990,68 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023659-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCO ANTONIO LISBOA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023659-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCO ANTONIO LISBOA ALBUQUERQUE CPF/CNPJ Nº 

469.168.811-00 CDA'S Nº 2015 / 1211534 2016 / 1292931 2017 / 1506190 

VALOR DA CAUSA: R$ 40.034,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023660-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDINO MARTINS DOS ANJOS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023660-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RICARDINO MARTINS DOS ANJOS NETO CPF/CNPJ Nº 

002.137.641-72 CDA'S Nº 2015 / 1179357 2016 / 1330613 2017 / 1483410 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.687,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 367 de 731



Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023661-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCILIA DAMIANA DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023661-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TARCILIA DAMIANA DE PINHO CPF/CNPJ Nº 006.942.071-87 

CDA'S Nº 2015 / 1229476 VALOR DA CAUSA: R$ 5.897,01 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023662-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023662-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 
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048.387.771-91 CDA'S Nº 2015 / 1230905 2016 / 1283813 2017 / 1517304 

VALOR DA CAUSA: R$ 37.339,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023663-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

andre castrillo (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023663-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: andre castrillo CPF/CNPJ Nº 209.615.881-87 CDA'S Nº 2015 / 

1100249 2016 / 1402731 2017 / 1446315 VALOR DA CAUSA: R$ 5.553,97 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023664-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERYKLES WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023664-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:05:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BERYKLES WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 

544.750.821-53 CDA'S Nº 2015 / 1220720 2016 / 1345087 2017 / 1531512 

VALOR DA CAUSA: R$ 27.667,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023665-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA EMEB 

AGOSTINHO SIMPLICIO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023665-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:05:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSELHO DELIBERATIVO DA UNIDADE EDUCACIONAL DA 

EMEB AGOSTINHO SIMPLICIO DE FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 

01.940.368/0001-00 CDA'S Nº 2015 / 1152001 2016 / 1283305 2017 / 

1482287 VALOR DA CAUSA: R$ 29.164,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023666-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023666-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:05:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ ALEXANDRE VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS CPF/CNPJ 

Nº 853.515.631-34 CDA'S Nº 2015 / 1228621 2016 / 1273315 2017 / 

1474645 VALOR DA CAUSA: R$ 25.030,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023667-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023667-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:05:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: Francisco Antunes do Carmo CPF/CNPJ Nº 011.271.568-02 

CDA'S Nº 2015 / 1105282 2016 / 1382086 2017 / 1426534 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.553,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023668-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023668-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:05:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GENTIL BUSSIKI CPF/CNPJ Nº 001.925.201-30 CDA'S Nº 2015 / 

1225386 2016 / 1322706 2017 / 1487942 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.425,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 
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sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023669-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023669-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA ITALIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

37.504.396/0001-14 CDA'S Nº 2015 / 1213117 2016 / 1349539 2017 / 

1558852 VALOR DA CAUSA: R$ 29.131,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023670-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023670-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.421.750/0001-98 CDA'S Nº 2015 / 1199764 2016 / 1305272 2017 / 

1553287 VALOR DA CAUSA: R$ 29.384,93 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023671-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR RONDON DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023671-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LENIR RONDON DO PRADO CPF/CNPJ Nº 427.681.361-15 CDA'S 

Nº 2015 / 1220166 2016 / 1300906 2017 / 1502363 VALOR DA CAUSA: 

R$ 33.846,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023672-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILALDA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023672-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LILALDA DE FREITAS CPF/CNPJ Nº 395.310.661-91 CDA'S Nº 

2015 / 1119789 2016 / 1332536 2017 / 1581420 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.947,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 375 de 731



prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023673-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA KNOLL FARAH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023673-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA CECILIA KNOLL FARAH CPF/CNPJ Nº 329.453.371-34 

CDA'S Nº 2016 / 1287523 2017 / 1489626 2017 / 1580446 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.906,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023674-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023674-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OLGA CRISTINA PAES DE BARROS HADDAD CPF/CNPJ Nº 

229.526.161-91 CDA'S Nº 2015 / 1132364 2016 / 1325921 2017 / 1469372 

VALOR DA CAUSA: R$ 27.104,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023675-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR LINS CANAVARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023675-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OMAR LINS CANAVARROS CPF/CNPJ Nº 001.724.561-34 CDA'S 

Nº 2015 / 1216475 2016 / 1330456 2017 / 1472605 VALOR DA CAUSA: 

R$ 24.805,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023676-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023676-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:06:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RENATO FERREIRA MACEDO CPF/CNPJ Nº 050.303.786-93 

CDA'S Nº 2015 / 1212852 2016 / 1352500 2017 / 1533617 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.956,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023677-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCO ROIZ PALMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023677-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:07:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VASCO ROIZ PALMA FILHO CPF/CNPJ Nº 001.922.791-49 CDA'S 

Nº 2016 / 1308151 VALOR DA CAUSA: R$ 10.825,23 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023678-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023678-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:07:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

12.213.335/0001-77 CDA'S Nº 2015 / 1213443 2016 / 1296490 2017 / 

1456390 VALOR DA CAUSA: R$ 30.507,98 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023679-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023679-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:07:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES CPF/CNPJ Nº 

345.673.301-10 CDA'S Nº 2015 / 1107513 2016 / 1393234 2017 / 1431256 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.553,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023680-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSAD HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023680-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:07:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSAD HADDAD CPF/CNPJ Nº 001.745.301-10 CDA'S Nº 2015 / 

1182900 2016 / 1328692 2017 / 1503249 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.838,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 
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neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023681-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023681-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:07:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON CPF/CNPJ Nº 825.484.631-68 

CDA'S Nº 2015 / 1184459 2016 / 1308050 2017 / 1469451 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.614,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023682-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023682-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:07:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226772 2016 / 1379261 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.040,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023683-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREEWAY TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023683-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:07:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FREEWAY TRANSPORTES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.283.830/0001-07 CDA'S Nº 2015 / 1162036 2016 / 1265004 2017 / 

1537362 VALOR DA CAUSA: R$ 23.540,03 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 
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§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023684-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023684-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:08:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA ITALIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

37.504.396/0001-14 CDA'S Nº 2015 / 1213119 2016 / 1367292 2017 / 

1544489 VALOR DA CAUSA: R$ 19.058,90 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023685-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023685-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:08:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.826.018/0001-63 CDA'S Nº 2015 / 1224636 2017 / 1521519 2017 / 

1581921 VALOR DA CAUSA: R$ 32.772,16 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 383 de 731



o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023686-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023686-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:08:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 03.114.709/0004-59 CDA'S Nº 2015 / 1210175 2016 / 1314269 2017 / 

1483651 VALOR DA CAUSA: R$ 20.001,89 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023687-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YURE WLADEMIR DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023687-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:08:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: YURE WLADEMIR DE MOURA CPF/CNPJ Nº 909.156.901-87 

CDA'S Nº 2015 / 1226995 VALOR DA CAUSA: R$ 8.322,02 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023688-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA FERREIRA GOULART NAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023688-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:08:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANA FERREIRA GOULART NAVES CPF/CNPJ Nº 

668.113.251-00 CDA'S Nº 2015 / 1220717 2016 / 1344484 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.714,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023689-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS, FORNARI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023689-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:08:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SANTOS, FORNARI & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.692.590/0001-96 CDA'S Nº 2015 / 1163228 2016 / 1324268 2017 / 

1557029 VALOR DA CAUSA: R$ 20.004,42 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 386 de 731



bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023637-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.A COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023637-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

J.A COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

12.097.230/0001-08 CDA'S Nº 2018 / 1588654 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.228,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025283-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO VIEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025283-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADOLFO VIEIRA DE RESENDE CPF/CNPJ Nº 016.519.191-00 

CDA'S Nº 2015 / 1128558 2016 / 1286335 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.989,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025284-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO FEGURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025284-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALBERTO FEGURI CPF/CNPJ Nº 090.572.931-53 CDA'S Nº 2015 / 

1130009 2016 / 1284650 2017 / 1480040 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.430,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1025285-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025285-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 238.086.757-72 

CDA'S Nº 2015 / 1120461 2016 / 1329138 2017 / 1492774 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.619,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025286-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR FREDERICO SARTORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025286-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALDIR FREDERICO SARTORI CPF/CNPJ Nº 125.302.639-49 

CDA'S Nº 2016 / 1302978 2017 / 1459253 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.295,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025287-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GIRARDI BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025287-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA PAULA GIRARDI BRITO CPF/CNPJ Nº 961.528.001-10 

CDA'S Nº 2015 / 1224708 2017 / 1488015 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.223,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025288-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TERESA PEREIRA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025288-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA TERESA PEREIRA LUZ CPF/CNPJ Nº 314.488.281-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1199457 2016 / 1279531 2017 / 1484237 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.429,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025289-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDERSON TINOCO MACIEL CPF/CNPJ Nº 073.530.651-68 

CDA'S Nº 2015 / 1126895 2016 / 1374537 2017 / 1511383 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.894,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025290-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025290-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: P. 

J. DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ Nº 11.460.315/0001-38 CDA'S Nº 

1588665 VALOR DA CAUSA: R$ 18.797,79 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025291-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. DE OLIVEIRA BRINDES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025291-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: R. 

A. P. DE OLIVEIRA BRINDES - ME CPF/CNPJ Nº 15.393.772/0001-08 CDA'S 

Nº 2018 / 1588669 2018 / 1588670 VALOR DA CAUSA: R$ 8.922,15 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 
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6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025292-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025292-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 16.695.797/0001-29 CDA'S Nº 

1588697 VALOR DA CAUSA: R$ 5.299,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025293-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S.L MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025293-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

S.L MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

21.394.068/0001-72 CDA'S Nº 1588677 VALOR DA CAUSA: R$ 5.973,20 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025294-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR IBRAHIM KHARGY - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025294-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SAMIR IBRAHIM KHARGY - ME CPF/CNPJ Nº 19.301.042/0001-90 CDA'S 

Nº 1588637 VALOR DA CAUSA: R$ 3.764,40 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 
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termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025295-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMA REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025295-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SEMA REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 02.386.662/0001-77 

CDA'S Nº 1588617 VALOR DA CAUSA: R$ 3.776,26 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 395 de 731



EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025296-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STEC MONT - SERVICOS TECNICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025296-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

STEC MONT - SERVICOS TECNICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 

CPF/CNPJ Nº 02.041.089/0002-40 CDA'S Nº 1588639 VALOR DA CAUSA: 

R$ 33.548,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025297-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STILLO IMOBILIARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025297-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

STILLO IMOBILIARIA LTDA CPF/CNPJ Nº 18.382.553/0001-11 CDA'S Nº 

2018 / 1588660 2018 / 1588661 VALOR DA CAUSA: R$ 7.017,76 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 
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DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025298-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA DE ARAUJO MELO XAVIER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025298-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SUZANA DE ARAUJO MELO XAVIER - ME CPF/CNPJ Nº 

07.202.787/0001-13 CDA'S Nº 1588644 VALOR DA CAUSA: R$ 3.046,66 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025299-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE EDITORA, COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025299-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:41:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VERDE EDITORA, COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

14.793.795/0001-47 CDA'S Nº 1588611 VALOR DA CAUSA: R$ 23.133,18 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003803-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003803-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:38:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME CPF/CNPJ Nº 

02.623.545/0001-80 CDA'S Nº 2017 / 1584911 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.900,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003804-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZEFERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003804-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:38:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO ZEFERINO CPF/CNPJ Nº 047.692.361-15 CDA'S Nº 

990345 1167530 1282300 1554770 VALOR DA CAUSA: R$ 3.107,37 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1003805-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZEFERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003805-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:38:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO ZEFERINO CPF/CNPJ Nº 047.692.361-15 CDA'S Nº 

1167532 1353777 1580047 VALOR DA CAUSA: R$ 11.153,52 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003807-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZEFERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003807-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:38:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO ZEFERINO CPF/CNPJ Nº 047.692.361-15 CDA'S Nº 

1027319 1156284 1338171 1525004 VALOR DA CAUSA: R$ 13.956,80 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003808-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003808-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:38:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP 

CPF/CNPJ Nº 01.880.954/0001-07 CDA'S Nº 2017 / 1584923 VALOR DA 

CAUSA: R$ 54.937,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003809-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR VANDONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003809-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:39:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ODENIR VANDONI CPF/CNPJ Nº 001.711.821-20 CDA'S Nº 

1021177 1175532 1287688 1452117 VALOR DA CAUSA: R$ 12.926,85 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003810-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS DA SILVA COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003810-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:39:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO CARLOS DA SILVA COSTA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.336.828/0001-31 CDA'S Nº 2016 / 1414103 VALOR DA CAUSA: R$ 

45.611,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003811-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAMPOS DE LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003811-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:39:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO CAMPOS DE LACERDA CPF/CNPJ Nº 

789.712.684-68 CDA'S Nº 2014 / 998328 2015 / 1145338 2016 / 1259097 

2017 / 1477589 VALOR DA CAUSA: R$ 5.309,20 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003812-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVANO DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003812-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:39:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO SILVANO DE ASSIS CPF/CNPJ Nº 125.235.859-87 

CDA'S Nº 1340392 VALOR DA CAUSA: R$ 3.760,22 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 
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presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003813-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APROMAT-ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003813-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:39:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: APROMAT-ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO 

DE MT CPF/CNPJ Nº 01.978.311/0001-92 CDA'S Nº 1587380 1587381 

1587383 VALOR DA CAUSA: R$ 53.525,08 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003814-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVANO DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003814-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:39:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO SILVANO DE ASSIS CPF/CNPJ Nº 125.235.859-87 

CDA'S Nº 1012235 1140581 1362044 1554642 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.683,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003815-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. P. LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003815-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:39:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: G. C. P. LIMA - ME CPF/CNPJ Nº 09.164.200/0001-54 CDA'S Nº 

2017 / 1584693 VALOR DA CAUSA: R$ 4.158,22 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 
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dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003816-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003816-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:40:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GAMAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.357.945/0001-16 CDA'S Nº 2017 / 1584902 VALOR DA CAUSA: R$ 

128.194,77 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003817-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LUIZ DE DEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003817-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:40:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GERALDO LUIZ DE DEUS CPF/CNPJ Nº 071.376.056-72 CDA'S Nº 

2014 / 1076275 2015 / 1233768 2016 / 1336844 2017 / 1545134 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.677,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003818-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003818-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:40:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 1224629 1360016 1542452 VALOR DA CAUSA: R$ 14.596,04 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003819-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003819-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:40:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 1542449 VALOR DA CAUSA: R$ 8.889,47 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003820-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003820-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:41:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 1055589 1224701 1323099 1495945 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.464,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003821-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003821-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:41:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GISELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARADA CPF/CNPJ Nº 

720.411.881-20 CDA'S Nº 2014 / 1048258 2015 / 1191045 2016 / 1282677 

2017 / 1524166 VALOR DA CAUSA: R$ 5.323,48 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003822-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003822-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:42:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ODONTO MEDICA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 05.116.153/0001-12 

CDA'S Nº 2017 / 1586760 VALOR DA CAUSA: R$ 141.589,97 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003823-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDEO SAITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003823-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:42:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HIDEO SAITO CPF/CNPJ Nº 022.514.001-25 CDA'S Nº 1011176 

1122413 1306618 1506268 VALOR DA CAUSA: R$ 13.912,91 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003824-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A E D TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003824-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:42:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A E D TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.377.223/0001-96 CDA'S Nº 2017 / 1586753 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.466,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003825-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003825-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:42:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A N N - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.705.842/0001-01 CDA'S Nº 2017 / 1584917 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.129,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003826-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003826-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:42:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE MATO 

GROSSO CPF/CNPJ Nº 15.038.169/0001-08 CDA'S Nº 2017 / 1586717 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.553,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003827-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003827-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:42:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO GOMES DE PINHO FILHO CPF/CNPJ Nº 415.163.031-72 

CDA'S Nº 2017 / 1584926 VALOR DA CAUSA: R$ 2.956,93 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 
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2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003828-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANNES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003828-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:43:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CANNES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 36.931.145/0001-53 CDA'S Nº 2017 / 1585036 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.056,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003829-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO BARRA DO PARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003829-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:43:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSORCIO BARRA DO PARI CPF/CNPJ Nº 16.930.602/0001-88 

CDA'S Nº 1416466 1416467 1416468 1416469 1416470 1416471 1416474 

1416475 1416478 1416485 VALOR DA CAUSA: R$ 47.649,44 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 
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juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003830-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO BARRA DO PARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003830-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:43:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSORCIO BARRA DO PARI CPF/CNPJ Nº 16.930.602/0001-88 

CDA'S Nº 1416458 1416459 1416460 1416461 1416462 1416476 1416477 

1416479 1416480 1416481 VALOR DA CAUSA: R$ 30.304,48 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003831-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO BARRA DO PARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003831-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:43:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSORCIO BARRA DO PARI CPF/CNPJ Nº 16.930.602/0001-88 

CDA'S Nº 2016 / 1416463 2016 / 1416464 2016 / 1416482 2016 / 1416483 

2016 / 1416484 VALOR DA CAUSA: R$ 6.428,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003832-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORIAL IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003832-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:43:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORIAL IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ Nº 05.134.103/0001-68 

CDA'S Nº 2017 / 1586759 VALOR DA CAUSA: R$ 15.988,05 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 416 de 731



partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003833-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J A SALMAZO BUQUE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003833-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:44:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J A SALMAZO BUQUE - ME CPF/CNPJ Nº 73.530.214/0001-43 

CDA'S Nº 2017 / 1584922 VALOR DA CAUSA: R$ 11.081,07 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003834-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003834-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:44:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: J. R. DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 05.391.617/0001-07 CDA'S 

Nº 2017 / 1586711 VALOR DA CAUSA: R$ 3.085,35 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003835-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KADOSH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003835-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:44:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KADOSH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP CPF/CNPJ 

Nº 08.139.815/0001-68 CDA'S Nº 1586334 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.975,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004403-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MAIA PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004403-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONARDO MAIA PINHEIRO - ME CPF/CNPJ Nº 

05.218.087/0001-91 CDA'S Nº 2017 / 1584675 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.693,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004404-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SIQUEIRA MILANEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004404-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIANO SIQUEIRA MILANEZ - ME CPF/CNPJ Nº 

09.330.829/0001-27 CDA'S Nº 2017 / 1584684 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.276,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004405-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M S DA CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004405-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M S DA CONCEICAO - ME CPF/CNPJ Nº 01.169.879/0001-62 

CDA'S Nº 2017 / 1584562 VALOR DA CAUSA: R$ 2.840,04 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 
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pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004406-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004406-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES 

LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 00.503.397/0001-34 CDA'S Nº 2017 / 1584918 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.448,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004407-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTADORA DE SERVICOS GOMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004407-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PRESTADORA DE SERVICOS GOMES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.939.634/0001-65 CDA'S Nº 2017 / 1586767 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.071,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004408-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004408-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO - ME CPF/CNPJ Nº 

09.341.578/0001-86 CDA'S Nº 2017 / 1584685 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.225,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004409-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004409-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RODOTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 

CPF/CNPJ Nº 26.558.452/0001-87 CDA'S Nº 2016 / 1376189 2017 / 

1420455 2017 / 1420456 2017 / 1490012 2016 / 1376189 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.692,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004410-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. DE FRANCA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004410-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: S. C. DE FRANCA - ME CPF/CNPJ Nº 05.935.611/0001-45 CDA'S 

Nº 2017 / 1586719 VALOR DA CAUSA: R$ 2.134,90 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004417-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V.C. CAPUSSO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004417-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: V.C. CAPUSSO & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.431.438/0001-36 CDA'S Nº 2017 / 1584552 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.398,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004418-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEX TAXI LOTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004418-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VANDEX TAXI LOTACAO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.308.424/0001-06 CDA'S Nº 1587141 1587142 1587129 1587130 

158713 VALOR DA CAUSA: R$ 10.807,19 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004420-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004420-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 
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CDA'S Nº 2017 / 1553233 VALOR DA CAUSA: R$ 2.370,96 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004421-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004421-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:19:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1487426 VALOR DA CAUSA: R$ 2.236,41 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 
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especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004422-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DAS GRACAS LARA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004422-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:21:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SIMONE DAS GRACAS LARA PINTO CPF/CNPJ Nº 442.034.031-20 CDA'S 

Nº 2014 / 1023735 2015 / 1137683 VALOR DA CAUSA: R$ 4.530,01 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017118-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUSOLLO CORRETORA DE CEREAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017118-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DUSOLLO CORRETORA DE CEREAIS, COMERCIO E 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

06.347.035/0001-88 CDA'S Nº 2018 / 1588416 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.076,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 
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valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004424-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004424-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:23:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1546855 VALOR DA CAUSA: R$ 2.120,73 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017119-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PAIM PIMENTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017119-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO PAIM PIMENTA - ME CPF/CNPJ Nº 05.319.067/0001-07 

CDA'S Nº 2018 / 1588346 VALOR DA CAUSA: R$ 4.618,99 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004425-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004425-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:26:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1571945 VALOR DA CAUSA: R$ 2.091,14 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 
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para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017120-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURECA COMUNICACAO VISUAL E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017120-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EURECA COMUNICACAO VISUAL E ASSESSORIA DE 

COBRANCA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 04.949.746/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 

1588366 VALOR DA CAUSA: R$ 9.993,05 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004427-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004427-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:30:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1487427 VALOR DA CAUSA: R$ 2.689,61 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017121-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F3 VIDEO PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017121-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: F3 VIDEO PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 05.016.307/0001-02 

CDA'S Nº 2018 / 1588148 VALOR DA CAUSA: R$ 8.622,61 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 
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EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004428-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004428-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:33:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1465751 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017122-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G.J. FIGUEIREDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017122-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: G.J. FIGUEIREDO - ME CPF/CNPJ Nº 10.803.895/0001-56 CDA'S 

Nº 2018 / 1588394 VALOR DA CAUSA: R$ 3.304,55 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004429-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004429-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:37:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1487441 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 
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informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017123-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTAO DE MODA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017123-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GESTAO DE MODA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 

CPF/CNPJ Nº 13.942.219/0001-51 CDA'S Nº 2018 / 1588159 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.370,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004430-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 434 de 731



MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004430-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:42:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1473739 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017124-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GILEADE - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI CPF/CNPJ Nº 

07.515.925/0001-14 CDA'S Nº 2018 / 1588426 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.895,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 
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dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004432-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:52:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1465752 VALOR DA CAUSA: R$ 5.451,85 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 19/06/2018 14:23:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GOLD BRANCO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME 

CPF/CNPJ Nº 20.733.736/0001-86 CDA'S Nº 2018 / 1588388 VALOR DA 

CAUSA: R$ 21.774,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004433-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004433-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:53:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1481972 VALOR DA CAUSA: R$ 5.588,10 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 
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procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017126-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAUQUIP COMERCIO E MANUTENCAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017126-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HIDRAUQUIP COMERCIO E MANUTENCAO EM MAQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 11.953.848/0001-51 CDA'S Nº 2018 

/ 1588405 VALOR DA CAUSA: R$ 7.226,97 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004434-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004434-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:55:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1482025 VALOR DA CAUSA: R$ 3.951,96 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 
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caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017127-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017127-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1219095 2016 / 1284939 2017 / 

1462084 VALOR DA CAUSA: R$ 5.226,22 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004435-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004435-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:57:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1561251 VALOR DA CAUSA: R$ 6.407,73 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017129-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017129-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVICOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 03.162.316/0001-78 CDA'S Nº 2018 / 1588336 

VALOR DA CAUSA: R$ 48.884,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 
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advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004436-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004436-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:00:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1510834 VALOR DA CAUSA: R$ 3.386,24 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017130-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIO EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017130-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LELIO EDUARDO DA COSTA DUARTE - ME CPF/CNPJ Nº 

04.041.362/0001-81 CDA'S Nº 2018 / 1588345 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.710,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004437-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA & FACCIN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004437-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:04:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILELA & FACCIN LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 36.877.595/0001-05 

CDA'S Nº 1585329 1585330 1585331 1585332 1585333 2017 / 1585334 

1585335 1585336 1585337 1585339 1585340 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.959,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017132-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017132-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:23:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1221581 2016 / 1311892 2017 / 

1512511 VALOR DA CAUSA: R$ 7.251,43 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004438-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA & FACCIN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004438-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:04:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILELA & FACCIN LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 36.877.595/0001-05 

CDA'S Nº 1585341 1585342 1585343 1585344 1585345 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.388,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017135-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017135-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:26:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1176944 2016 / 1374000 2017 / 

1457393 VALOR DA CAUSA: R$ 6.695,37 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 
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pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004439-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA & FACCIN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004439-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:04:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VILELA & FACCIN LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 36.877.595/0001-05 

CDA'S Nº 1585338 1585355 1585356 1585357 1585358 1585359 1585360 

1585361 VALOR DA CAUSA: R$ 2.250,04 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017136-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017136-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:27:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2016 / 1283052 2017 / 1459213 2017 / 

1581656 VALOR DA CAUSA: R$ 6.222,32 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004440-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MOURA DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004440-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:05:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VINICIUS MOURA DE ARAUJO - ME CPF/CNPJ Nº 

09.470.455/0001-45 CDA'S Nº 2017 / 1584683 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.500,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017137-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017137-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:27:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1219279 2016 / 1293702 2017 / 

1504198 VALOR DA CAUSA: R$ 5.753,52 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004441-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004441-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:05:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VIVO S.A. CPF/CNPJ Nº 02.449.992/0072-58 CDA'S Nº 2017 / 

1584915 VALOR DA CAUSA: R$ 14.398,80 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017138-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017138-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:28:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1219706 2016 / 1368780 2017 / 

1576180 VALOR DA CAUSA: R$ 4.422,72 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004442-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL BARROSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004442-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:05:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ABEL BARROSI CPF/CNPJ Nº 710.293.621-49 CDA'S Nº 2014 / 

1077883 2015 / 1206018 2016 / 1277461 2017 / 1572573 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.790,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017140-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017140-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:30:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 449 de 731



EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218920 2016 / 1284667 2017 / 

1516146 VALOR DA CAUSA: R$ 4.247,87 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004443-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL BARROSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004443-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:06:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ABEL BARROSI CPF/CNPJ Nº 710.293.621-49 CDA'S Nº 2014 / 

1077882 2015 / 1206017 2016 / 1369701 2017 / 1477854 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.445,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 450 de 731



771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017141-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017141-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:31:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218915 2016 / 1294217 2017 / 

1472586 VALOR DA CAUSA: R$ 4.166,54 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004444-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004444-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:06:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1510834 VALOR DA CAUSA: R$ 3.386,24 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 
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Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004446-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004446-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:10:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1510835 VALOR DA CAUSA: R$ 3.386,24 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017142-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017142-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:32:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216577 2016 / 1327933 2017 / 

1529067 VALOR DA CAUSA: R$ 3.685,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017144-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017144-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:32:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216579 2016 / 1361509 2017 / 

1472578 VALOR DA CAUSA: R$ 3.685,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 
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agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004449-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004449-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:15:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1473728 VALOR DA CAUSA: R$ 3.200,00 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017145-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017145-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:33:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216580 2016 / 1299576 2017 / 

1512498 VALOR DA CAUSA: R$ 3.685,64 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004450-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004450-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:20:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1571947 VALOR DA CAUSA: R$ 3.840,35 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 
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EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017146-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017146-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:34:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1223296 2016 / 1370709 2017 / 

1525586 VALOR DA CAUSA: R$ 4.669,66 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004452-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004452-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:26:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1487431 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017147-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017147-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:35:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1216676 2016 / 1278577 2017 / 

1504187 VALOR DA CAUSA: R$ 3.677,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 
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anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004455-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004455-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:33:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1473729 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1017148-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017148-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:36:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218914 2016 / 1346287 2017 / 

1504192 VALOR DA CAUSA: R$ 3.674,13 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004459-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004459-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:40:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1472630 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017149-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017149-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:37:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218919 2016 / 1350293 2017 / 

1504193 VALOR DA CAUSA: R$ 3.846,09 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004462-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON EDER PAES MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004462-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:56:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JADSON EDER PAES MATOS CPF/CNPJ Nº 594.427.191-49 CDA'S Nº 2014 

/ 1005200 2015 / 1194328 2016 / 1369753 2017 / 1483717 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.287,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017150-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:39:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1223294 2016 / 1370389 2017 / 

1462440 VALOR DA CAUSA: R$ 4.301,33 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 
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despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004463-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:56:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PRISCILA BEATRIZ GOMES RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 667.928.431-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1048095 2015 / 1142940 2016 / 1343902 2017 / 1516476 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.443,51 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 
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especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017154-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:44:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218922 2016 / 1262115 2017 / 

1504194 VALOR DA CAUSA: R$ 3.544,74 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004465-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:56:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES CPF/CNPJ Nº 

031.241.061-13 CDA'S Nº 2016 / 1368194 2017 / 1533559 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.878,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 
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que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017155-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017155-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:45:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1218921 2016 / 1279151 2017 / 

1512503 VALOR DA CAUSA: R$ 3.542,54 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004466-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004466-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:56:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142204 1319482 1565219 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.602,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004467-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004467-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:56:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1142207 VALOR DA CAUSA: R$ 2.520,65 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004468-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004468-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:56:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1308213 1526539 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.081,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004469-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004469-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:57:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1345673 1469999 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.081,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004471-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004471-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:57:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1363834 1474578 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.444,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004472-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004472-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:58:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1578423 VALOR DA CAUSA: R$ 5.185,39 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004473-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004473-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:58:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1021233 1180752 1257600 1529339 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.302,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004474-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004474-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:59:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1180753 1291683 1528798 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.388,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004475-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CASTELAR CITON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004475-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:59:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCELO CASTELAR CITON CPF/CNPJ Nº 324.152.229-68 CDA'S Nº 2014 

/ 0996022 VALOR DA CAUSA: R$ 2.372,37 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004476-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004476-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:00:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1178646 1308420 1535889 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.924,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004478-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:00:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SALVADOR AUGUSTO GAHYVA CPF/CNPJ Nº 195.371.311-49 CDA'S Nº 

2014 / 1023858 2015 / 1212559 2016 / 1320941 2017 / 1571678 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.437,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004479-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:00:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TRANS GRANCAP LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 04.530.913/0001-70 CDA'S Nº 

1081261 1231821 1375413 VALOR DA CAUSA: R$ 11.145,16 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004480-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS GRANCAP LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004480-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:01:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TRANS GRANCAP LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 04.530.913/0001-70 CDA'S Nº 

1318623 VALOR DA CAUSA: R$ 3.549,96 11010 VISTOS, ETC.... I. 
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CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004481-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABGAIR PIRES DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004481-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:01:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ABGAIR PIRES DE CAMARGO CPF/CNPJ Nº 314.013.921-72 

CDA'S Nº 2014 / 1000170 2015 / 1123087 2016 / 1329988 2017 / 1468046 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.991,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023791-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W DE ALMEIDA MESSIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023791-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: W DE ALMEIDA MESSIAS - ME CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 

1588775 VALOR DA CAUSA: R$ 8.437,85 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023792-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023792-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA 

- EPP CPF/CNPJ Nº 03.833.589/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1589167 VALOR 

DA CAUSA: R$ 154.743,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 
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execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023699-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023699-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:10:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 

CPF/CNPJ Nº 17.912.082/0001-43 CDA'S Nº 2015 / 1202777 2016 / 

1305651 2017 / 1505016 VALOR DA CAUSA: R$ 15.184,81 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023700-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SABINA DAS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023700-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:10:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA LUCIA SABINA DAS NEVES CPF/CNPJ Nº 949.472.871-87 

CDA'S Nº 2015 / 1171016 2016 / 1340009 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.527,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023702-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIC SAMIR FEGURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023702-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CHAFIC SAMIR FEGURI CPF/CNPJ Nº 883.829.581-68 CDA'S Nº 

2015 / 1239144 2016 / 1343601 2017 / 1507306 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.170,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 477 de 731



pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023703-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023703-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA 

CPF/CNPJ Nº 32.937.708/0001-60 CDA'S Nº 2015 / 1213221 2016 / 

1350273 2017 / 1456367 VALOR DA CAUSA: R$ 16.822,42 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023704-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023704-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A CPF/CNPJ Nº 

20.252.925/0001-37 CDA'S Nº 2015 / 1132920 2016 / 1353047 2017 / 

1466819 VALOR DA CAUSA: R$ 18.185,30 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023705-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023705-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

11.644.920/0001-69 CDA'S Nº 2015 / 1226806 2017 / 1521539 2017 / 

1581551 VALOR DA CAUSA: R$ 23.508,26 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 
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EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023706-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NUNES DA CUNHA NETO - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023706-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO NUNES DA CUNHA NETO - SOC. INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA CPF/CNPJ Nº 24.710.064/0001-44 CDA'S Nº 2015 / 1212710 

2016 / 1372087 2017 / 1484264 VALOR DA CAUSA: R$ 15.157,27 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023707-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL MARTINS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023707-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONEL MARTINS COSTA CPF/CNPJ Nº 108.303.401-49 CDA'S 

Nº 2015 / 1136059 2016 / 1296905 2017 / 1498012 VALOR DA CAUSA: 

R$ 19.395,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023708-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDACIR ROCHA BERNARDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023708-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LINDACIR ROCHA BERNARDON CPF/CNPJ Nº 301.174.889-68 

CDA'S Nº 2015 / 1119452 2016 / 1376912 2017 / 1561751 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.206,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023709-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO MULLER PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023709-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ CLAUDIO MULLER PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

060.264.511-53 CDA'S Nº 2015 / 1173229 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.281,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1023710-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILLE PIOVEZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023710-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RODRIGO STABILLE PIOVEZAN CPF/CNPJ Nº 688.236.141-04 

CDA'S Nº 2015 / 1173230 2017 / 1576302 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.763,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023712-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023712-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.730.458/0001-57 CDA'S Nº 2015 / 1133174 2016 / 1366695 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.468,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023713-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A R DOS SANTOS SALLES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023713-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A R DOS SANTOS SALLES - ME CPF/CNPJ Nº 

15.239.485/0001-48 CDA'S Nº 2018 / 1588971 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.321,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023715-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEP ASSESSORIA E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023715-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSEP ASSESSORIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

24.956.534/0001-54 CDA'S Nº 2018 / 1588466 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.789,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023716-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS & ASSIS JUNIOR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023716-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSIS & ASSIS JUNIOR LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

32.939.555/0001-90 CDA'S Nº 2018 / 1588978 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.785,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023717-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE E ASSESSORIA JR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023717-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DESPACHANTE E ASSESSORIA JR LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.335.647/0001-53 CDA'S Nº 2018 / 1588844 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.031,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023718-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FORNOS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023718-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARLA FORNOS DIAS CPF/CNPJ Nº 010.162.511-14 CDA'S Nº 

2018 / 1588735 VALOR DA CAUSA: R$ 8.499,55 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 
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pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023719-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE 

BENS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023719-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRACAO DE BENS LTDA CPF/CNPJ Nº 06.906.774/0001-62 CDA'S 

Nº 2018 / 1588791 VALOR DA CAUSA: R$ 37.029,30 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023720-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CJ CONTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023720-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CJ CONTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 11.644.899/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1588745 VALOR DA CAUSA: R$ 

28.336,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023721-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CANINDE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023721-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA CANINDE LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

11.536.809/0001-59 CDA'S Nº 2018 / 1588838 VALOR DA CAUSA: R$ 

24.316,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023722-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023722-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA R DE FREITAS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

01.012.571/0001-09 CDA'S Nº 2018 / 1588821 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.582,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023723-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSSU FREIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023723-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:13:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COSSU FREIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 26.784.470/0001-87 

CDA'S Nº 2018 / 1588758 VALOR DA CAUSA: R$ 2.423,42 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023724-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANKE REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023724-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DANKE REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 12.317.800/0001-10 CDA'S Nº 2018 / 1588788 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.138,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023725-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO VAHL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023725-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANDRO VAHL - ME CPF/CNPJ Nº 05.779.705/0001-72 CDA'S 

Nº 2018 / 1588826 VALOR DA CAUSA: R$ 6.241,49 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 491 de 731



bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023726-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS ARGUELLO CONSTRUCOES - EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023726-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FERNANDO CARLOS ARGUELLO CONSTRUCOES - EIRELI 

CPF/CNPJ Nº 03.165.362/0001-20 CDA'S Nº 2018 / 1588819 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.202,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023727-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FKS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023727-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FKS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

14.489.664/0001-70 CDA'S Nº 2018 / 1588756 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.018,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023738-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023738-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO CPF/CNPJ Nº 06.099.229/0042-80 CDA'S Nº 2018 / 

1589160 VALOR DA CAUSA: R$ 5.702.401,33 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023638-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.C MANTEUFEL AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023638-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

J.C MANTEUFEL AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

09.281.881/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1588668 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.568,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023639-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023639-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:01:57 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ Nº 

15.505.554/0001-18 CDA'S Nº 2018 / 1588657 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.106,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023640-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.S DAS DORES AZEVEDO CARVALHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023640-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

L.S DAS DORES AZEVEDO CARVALHO - ME CPF/CNPJ Nº 

18.550.979/0001-37 CDA'S Nº 2018 / 1588645 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.780,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023641-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA PEREIRA COSTA 52895599149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023641-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LAURA PEREIRA COSTA 52895599149 CPF/CNPJ Nº 17.797.878/0001-00 

CDA'S Nº 2018 / 1588619 VALOR DA CAUSA: R$ 2.474,22 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023642-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LINK ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRANSMISSAO LTDA. - ME - ME 

CPF/CNPJ Nº 16.807.424/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1588655 2018 / 

1588656 VALOR DA CAUSA: R$ 5.840,29 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 
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despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023643-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO MORAES CABRAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023643-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ FERNANDO MORAES CABRAL - ME CPF/CNPJ Nº 

07.830.734/0001-47 CDA'S Nº 2018 / 1588625 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.884,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023644-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAHONE TRANSPORTES LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023644-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MAHONE TRANSPORTES LTDA. - EPP CPF/CNPJ Nº 12.646.794/0001-44 

CDA'S Nº 2018 / 1588672 VALOR DA CAUSA: R$ 4.239,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 
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juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023645-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COUTINHO LESSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023645-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCELO COUTINHO LESSA - ME CPF/CNPJ Nº 11.975.643/0001-77 

CDA'S Nº 2018 / 1588676 VALOR DA CAUSA: R$ 11.730,16 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023646-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BENEDITO RONDON 51405610182 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023646-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCOS BENEDITO RONDON 51405610182 CPF/CNPJ Nº 

12.701.188/0001-84 CDA'S Nº 2018 / 1588658 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.390,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023647-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N.W DE ALMEIDA CALDAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023647-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:02:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

N.W DE ALMEIDA CALDAS - ME CPF/CNPJ Nº 14.147.526/0001-03 CDA'S 

Nº 2018 / 1588636 VALOR DA CAUSA: R$ 2.366,75 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 
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dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023648-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023648-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BIANCA - AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

LTDA CPF/CNPJ Nº 19.371.149/0001-05 CDA'S Nº 2015 / 1213118 2016 / 

1300054 2017 / 1553328 VALOR DA CAUSA: R$ 37.057,14 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023649-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICIO RAMOS DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023649-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLEONICIO RAMOS DA ROSA CPF/CNPJ Nº 007.229.601-15 

CDA'S Nº 2015 / 1196890 2016 / 1318472 2017 / 1491386 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.941,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023650-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023650-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

14.937.833/0001-98 CDA'S Nº 2015 / 1224243 2016 / 1370101 2017 / 

1487482 VALOR DA CAUSA: R$ 41.042,49 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 
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III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023651-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023651-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FILINTO CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 028.489.027-87 

CDA'S Nº 2015 / 1175494 2016 / 1350939 2017 / 1498847 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.956,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023652-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023652-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN CPF/CNPJ Nº 

299.030.501-78 CDA'S Nº 2015 / 1231938 2016 / 1259713 2017 / 1472570 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.513,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023653-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KLEBER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023653-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FRANCISCO KLEBER DA SILVA CPF/CNPJ Nº 307.294.404-00 

CDA'S Nº 2015 / 1238384 2016 / 1257021 2017 / 1489985 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.633,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023654-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO TRISTAO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023654-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: HAROLDO TRISTAO DA ROCHA CPF/CNPJ Nº 723.130.219-04 

CDA'S Nº 2016 / 1274076 2017 / 1466698 2017 / 1580757 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.606,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023655-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CELSO CORDEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023655-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:03:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE CELSO CORDEIRO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 414.544.059-53 

CDA'S Nº 2015 / 1123698 2016 / 1354698 2017 / 1451514 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.610,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023656-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FOCHESATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023656-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE FOCHESATTO CPF/CNPJ Nº 105.264.129-68 CDA'S Nº 

2015 / 1209867 2016 / 1379472 2017 / 1517704 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.379,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023657-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GALDINO DELGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023657-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE GALDINO DELGADO CPF/CNPJ Nº 171.972.441-53 CDA'S 

Nº 2015 / 1134819 2016 / 1261663 2017 / 1544764 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.327,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023658-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023658-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:04:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE LUIZ DE SIQUEIRA CPF/CNPJ Nº 283.846.871-53 CDA'S Nº 

2015 / 1226991 2016 / 1276246 2017 / 1558239 VALOR DA CAUSA: R$ 

24.873,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003799-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE MARIA UEMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003799-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:37:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIRCE MARIA UEMURA CPF/CNPJ Nº 209.518.921-34 CDA'S Nº 

1031956 VALOR DA CAUSA: R$ 6.698,27 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 
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despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003800-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE MARIA UEMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003800-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:37:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIRCE MARIA UEMURA CPF/CNPJ Nº 209.518.921-34 CDA'S Nº 

1377941 1451725 VALOR DA CAUSA: R$ 14.928,15 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003801-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003801-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:38:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ - EPP CPF/CNPJ Nº 

17.824.198/0001-20 CDA'S Nº 2016 / 1414182 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.336,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 
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dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003802-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E C A DESPACHANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003802-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:38:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: E C A DESPACHANTE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.836.423/0001-58 CDA'S Nº 2017 / 1584694 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.773,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004411-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. H. S. ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004411-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:16:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: S. H. S. ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.478.350/0001-81 CDA'S Nº 2017 / 1586720 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.104,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004412-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004412-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: S. M. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 08.587.225/0001-06 CDA'S Nº 2017 / 1584553 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.292,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 
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penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004413-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S.T. DA SILVA - LAVA JATO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004413-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: S.T. DA SILVA - LAVA JATO - ME CPF/CNPJ Nº 

04.309.213/0001-50 CDA'S Nº 2017 / 1584904 VALOR DA CAUSA: R$ 

50.266,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004414-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004414-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SALLUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 02.734.805/0001-94 CDA'S Nº 1584911 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.161,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004415-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECOLOGICA CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004415-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TECOLOGICA CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 05.597.283/0001-14 CDA'S Nº 2017 / 1586763 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.807,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004423-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004423-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:21:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1473725 VALOR DA CAUSA: R$ 2.185,69 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004482-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004482-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:01:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES CPF/CNPJ Nº 

171.688.801-87 CDA'S Nº 2014 / 1044134 2015 / 1132373 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.426,29 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004483-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADI CORREA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004483-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:01:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADI CORREA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 15.043.664/0001-05 

CDA'S Nº 1050587 2015 / 1133098 2016 / 1328652 2017 / 1519555 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.194,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004484-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SALLES SALTON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004484-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:01:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADRIANA SALLES SALTON CPF/CNPJ Nº 129.710.538-90 CDA'S 

Nº 2014 / 1033106 2015 / 1215430 2016 / 1287793 2017 / 1548572 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.176,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004485-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004485-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:01:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO CPF/CNPJ Nº 

039.136.351-49 CDA'S Nº 1084097 2015 / 1225429 2016 / 1351016 2017 / 

1469255 VALOR DA CAUSA: R$ 12.915,00 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004487-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES GRATIDIANO DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004487-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:02:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALCIDES GRATIDIANO DORILEO CPF/CNPJ Nº 021.668.791-87 

CDA'S Nº 2014 / 1016697 2015 / 1133654 2016 / 1259064 2017 / 1485657 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.841,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 
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VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004488-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004488-45.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:02:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 77.405.785/0002-98 CDA'S Nº 2014 / 1078124 2015 / 

1231242 2016 / 1254956 2017 / 1518159 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.348,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004489-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO ALCANTARA DE MOURA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004489-30.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:02:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALONSO ALCANTARA DE MOURA CPF/CNPJ Nº 207.188.881-20 

CDA'S Nº 2014 / 1051218 2015 / 1232038 2016 / 1274264 2017 / 1540549 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.260,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004490-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA GOMES MARIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004490-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:02:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALZIRA GOMES MARIAN CPF/CNPJ Nº 453.690.701-72 CDA'S Nº 

2014 / 1015614 2015 / 1129763 2016 / 1360010 2017 / 1475142 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.361,35 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004492-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004492-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:03:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONINHO DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 213.222.959-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1051749 2015 / 1235158 2016 / 1365525 2017 / 1540555 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.594,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004493-67.2018.8.11.0041
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ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004493-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:03:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 

199.835.901-82 CDA'S Nº 2014 / 0995634 2016 / 1315391 2017 / 1479143 
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VALOR DA CAUSA: R$ 10.554,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004494-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MONTILHA NETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004494-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:03:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO MONTILHA NETTO CPF/CNPJ Nº 004.992.691-87 

CDA'S Nº 2014 / 1025965 2015 / 1137739 2016 / 1262942 2017 / 1498106 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.075,57 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004495-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004495-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:03:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.553.473/0001-70 CDA'S Nº 1064238 1206313 1296397 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.800,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004496-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004496-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:03:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 

CPF/CNPJ Nº 01.507.409/0001-61 CDA'S Nº 2014 / 1043390 2015 / 

1169774 2016 / 1271940 2017 / 1522348 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.083,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 
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que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004497-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004497-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:04:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.553.473/0001-70 CDA'S Nº 1011518 1195310 1567884 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.058,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004498-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO FERNANDES MORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004498-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:04:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARMANDO FERNANDES MORO CPF/CNPJ Nº 866.621.558-53 

CDA'S Nº 2014 / 1050371 2015 / 1225432 2016 / 1334064 2017 / 1484004 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.551,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004499-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASILO SANTA RITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004499-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:04:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASILO SANTA RITA CPF/CNPJ Nº 03.484.565/0001-80 CDA'S Nº 

2014 / 1070475 2015 / 1209768 2016 / 1323071 2017 / 1482265 VALOR 

DA CAUSA: R$ 11.956,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004500-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUARTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004500-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:04:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SUPERMERCADO DUARTE LTDA CPF/CNPJ Nº 01.327.808/0002-21 CDA'S 

Nº 1028484 1576533 VALOR DA CAUSA: R$ 6.148,02 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004501-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUARTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004501-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 10:04:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SUPERMERCADO DUARTE LTDA CPF/CNPJ Nº 01.327.808/0002-21 CDA'S 

Nº 1142525 1327053 1457960 VALOR DA CAUSA: R$ 36.303,59 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004781-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004781-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:11:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1579836 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 
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para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004782-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004782-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:12:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1553249 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004783-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004783-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:14:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1481962 VALOR DA CAUSA: R$ 3.555,57 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004785-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA VITAL ZANETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004785-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:19:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUREA VITAL ZANETTI CPF/CNPJ Nº 616.886.301-04 CDA'S Nº 

2014 / 1023741 2015 / 1137693 2016 / 1286517 2017 / 1493086 VALOR 

DA CAUSA: R$ 11.714,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004786-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JOSEFA LACHAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004786-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:20:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA JOSEFA LACHAT CPF/CNPJ Nº 700.585.191-90 CDA'S Nº 

2014 / 0989305 2015 / 1159245 2016 / 1317501 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.059,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004787-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004787-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:20:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 001.714.841-34 

CDA'S Nº 2014 / 1050577 2015 / 1233345 2016 / 1308045 2017 / 1474708 

VALOR DA CAUSA: R$ 29.933,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004788-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004788-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:20:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA CPF/CNPJ Nº 

15.084.437/0001-28 CDA'S Nº 2014 / 1071776 2015 / 1219713 2016 / 

1307216 2017 / 1487533 VALOR DA CAUSA: R$ 11.712,66 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 
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INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004789-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDEEL NASSER GODINHO ZAYEDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004789-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:20:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ABDEEL NASSER GODINHO ZAYEDE CPF/CNPJ Nº 

001.903.808-96 CDA'S Nº 2014 / 1046424 2015 / 1120198 2017 / 1503798 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.754,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004790-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR LOUREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004790-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:20:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMAR LOUREIRO CPF/CNPJ Nº 679.291.098-87 CDA'S Nº 

2014 / 1024493 2015 / 1125439 2016 / 1364008 2017 / 1456966 VALOR 
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DA CAUSA: R$ 11.299,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004791-59.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:21:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMARIO ALMEIDA MARINHO CPF/CNPJ Nº 229.314.301-53 

CDA'S Nº 2014 / 1022066 2015 / 1150437 2016 / 1276591 2017 / 1457965 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.723,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004792-44.2018.8.11.0041
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004792-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:21:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALDIR FREDERICO SARTORI CPF/CNPJ Nº 125.302.639-49 

CDA'S Nº 2014 / 0993103 2015 / 1204846 2016 / 1288251 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.175,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004793-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004793-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:21:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA EIRELI - EPP CPF/CNPJ Nº 

05.037.535/0001-50 CDA'S Nº 2014 / 1057574 2015 / 1213874 2016 / 

1277016 2017 / 1548876 VALOR DA CAUSA: R$ 10.798,28 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004794-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINI HADDAD SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004794-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:21:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMINI HADDAD SANTOS CPF/CNPJ Nº 004.016.411-04 CDA'S Nº 

2014 / 1050568 2015 / 1230958 2016 / 1322788 2017 / 1525626 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.317,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004795-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALENCAR DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004795-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:21:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANA ALENCAR DE BARROS CPF/CNPJ Nº 048.778.881-87 

CDA'S Nº 2014 / 1010298 2015 / 1180352 2016 / 1366727 2017 / 1469696 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.113,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004796-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAX LACCAL GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004796-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:21:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANDERSON MAX LACCAL GOMES CPF/CNPJ Nº 808.539.861-34 

CDA'S Nº 2014 / 1054557 2015 / 1223397 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.083,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004797-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004797-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:22:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANEIRTON PARREIRA SILVA CPF/CNPJ Nº 150.417.436-49 

CDA'S Nº 2014 / 1006931 2015 / 1129898 2016 / 1290311 2017 / 1498601 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.969,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004798-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNIE MIRAGLIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004798-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:22:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANNIE MIRAGLIA CPF/CNPJ Nº 161.615.131-53 CDA'S Nº 2014 / 

1028536 2015 / 1209765 2016 / 1341460 2017 / 1467481 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.439,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004799-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO GUERREIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004799-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:22:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO CELSO GUERREIRO DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 

062.315.271-15 CDA'S Nº 2014 / 1035034 2015 / 1237743 2016 / 1331096 

2017 / 1542808 VALOR DA CAUSA: R$ 10.173,98 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 
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para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004800-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004800-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:22:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO DOMINGOS CPF/CNPJ Nº 021.732.121-68 CDA'S Nº 

2014 / 1041802 2017 / 1547235 VALOR DA CAUSA: R$ 2.636,38 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004801-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004801-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:22:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO CPF/CNPJ Nº 

103.103.041-72 CDA'S Nº 2014 / 1021629 2015 / 1204699 2016 / 1320370 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.647,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004802-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004802-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:23:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2017 / 1517287 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.323,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004803-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004803-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:25:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA CPF/CNPJ Nº 

274.845.561-49 CDA'S Nº 1274427 1577117 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.061,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004804-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004804-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:25:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA CPF/CNPJ Nº 

274.845.561-49 CDA'S Nº 1017243 1235661 1322254 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.796,69 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004805-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004805-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:25:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INEZITA DE SOUZA ORMOND FRAGA CPF/CNPJ Nº 

274.845.561-49 CDA'S Nº 988850 1233251 1277766 1452469 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.985,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004806-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA FUZARIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004806-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:25:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARINA FUZARIS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 338.470.451-72 CDA'S Nº 

1581699 VALOR DA CAUSA: R$ 3.932,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004807-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004807-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:26:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARCELO GONCALVES CPF/CNPJ Nº 104.597.901-53 CDA'S Nº 1048461 

1130389 1325692 1507417 VALOR DA CAUSA: R$ 14.012,34 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 
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juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004808-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VERA LUCIA APARECIDA TRAMONTINA BRAGAGLIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004808-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:26:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VERA LUCIA APARECIDA TRAMONTINA BRAGAGLIA CPF/CNPJ Nº 

917.993.259-20 CDA'S Nº 1039527 VALOR DA CAUSA: R$ 3.904,03 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004809-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004809-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:26:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 838.089.141-49 CDA'S Nº 

2014 / 1050500 2015 / 1123924 2017 / 1469574 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.469,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004810-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANSUETO RODRIGUES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004810-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:26:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MANSUETO RODRIGUES CORREA CPF/CNPJ Nº 035.262.241-53 CDA'S Nº 

1065113 1214052 1257755 1495536 VALOR DA CAUSA: R$ 12.253,98 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 
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pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004811-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004811-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:26:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI CPF/CNPJ Nº 812.183.468-68 

CDA'S Nº 1069395 1224542 1273232 1487993 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.783,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004812-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DUARTE CIRINEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004812-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:27:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VINICIUS DUARTE CIRINEU CPF/CNPJ Nº 942.651.861-49 CDA'S Nº 2017 / 

1579226 VALOR DA CAUSA: R$ 3.994,85 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004813-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DUARTE CIRINEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004813-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:27:19 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VINICIUS DUARTE CIRINEU CPF/CNPJ Nº 942.651.861-49 CDA'S Nº 2015 / 

1230782 2016 / 1340931 2017 / 1479346 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.926,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004814-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004814-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:27:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI CPF/CNPJ Nº 812.183.468-68 

CDA'S Nº 1068428 1226907 1277768 1511961 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.783,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004815-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004815-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:27:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI CPF/CNPJ Nº 812.183.468-68 

CDA'S Nº 1553419 VALOR DA CAUSA: R$ 4.357,99 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004816-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004816-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:28:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI CPF/CNPJ Nº 812.183.468-68 

CDA'S Nº 1069399 1224545 1276551 1553420 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.783,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004817-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DUARTE CIRINEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004817-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:28:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VINICIUS DUARTE CIRINEU CPF/CNPJ Nº 942.651.861-49 CDA'S Nº 2014 / 

1076517 2015 / 1219756 2016 / 1341600 2017 / 1478295 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.222,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1004819-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004819-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:28:41 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI CPF/CNPJ Nº 812.183.468-68 

CDA'S Nº 1069400 1224546 1353201 1504301 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.783,50 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004820-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FRANCISCO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004820-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:29:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MOACIR FRANCISCO NETO CPF/CNPJ Nº 158.514.018-00 CDA'S Nº 

986339 1162197 1328094 1536523 VALOR DA CAUSA: R$ 13.830,12 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004821-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE RUBINA DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004821-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:29:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SILENE RUBINA DE SOUZA RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 377.936.081-00 

CDA'S Nº 1057035 1223141 1349192 1522599 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.577,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004822-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BORGES DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004822-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:29:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VALMIR BORGES DE SANTANA CPF/CNPJ Nº 654.274.161-53 CDA'S Nº 

1045514 1547348 VALOR DA CAUSA: R$ 6.288,78 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004823-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004823-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:29:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

KARINA CRISTINA DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 961.088.781-34 CDA'S Nº 

2016 / 1383701 2017 / 1424563 VALOR DA CAUSA: R$ 2.057,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004824-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004824-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:29:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

KARINA CRISTINA DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 961.088.781-34 CDA'S Nº 

2014 / 1077969 2015 / 1231187 2016 / 1321948 2017 / 1466368 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.222,93 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004825-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INFORWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004825-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:30:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INFORWORD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 08.951.194/0001-12 CDA'S Nº 2017 / 1584455 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.628,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 
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LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004826-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004826-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:30:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IRINEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.761.331/0001-68 CDA'S Nº 2017 / 1584452 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.250,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004827-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDA DE ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004827-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:30:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVANILDA DE ARAUJO SOUZA CPF/CNPJ Nº 535.892.201-63 

CDA'S Nº 1062933 1213767 1269129 1504247 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.738,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004828-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PERON DEBONA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004828-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:30:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVO PERON DEBONA CPF/CNPJ Nº 04.034.038/0001-36 CDA'S 

Nº 2017 / 1584483 VALOR DA CAUSA: R$ 3.578,94 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 554 de 731



agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004829-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004829-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:31:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO CARLOS SA DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 629.679.671-49 

CDA'S Nº 2014 / 996123 2015 / 1146058 2016 / 1370791 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.122,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
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quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004830-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004830-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:31:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO PAULO FORTUNATO CPF/CNPJ Nº 570.173.521-49 CDA'S 

Nº 1062026 1581931 1497292 VALOR DA CAUSA: R$ 14.519,08 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004831-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004831-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:31:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO PAULO FORTUNATO CPF/CNPJ Nº 570.173.521-49 CDA'S 

Nº 1582165 1460094 VALOR DA CAUSA: R$ 11.066,77 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 
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EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030010-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030010-11.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSUE SIQUEIRA CPF/CNPJ Nº 327.202.979-68 CDA'S Nº 2016 / 

1261468 2017 / 1542474 VALOR DA CAUSA: R$ 7.082,05 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030012-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO PIRES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030012-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE PAULO PIRES DE MIRANDA CPF/CNPJ Nº 274.849.801-10 

CDA'S Nº 2014 / 1002413 2015 / 1131843 2016 / 1296639 2017 / 1532876 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.273,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030013-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PESSOA DE LIMA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030013-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO PESSOA DE LIMA NETO CPF/CNPJ Nº 346.161.361-49 

CDA'S Nº 2014 / 1026770 2015 / 1118925 2016 / 1345201 2017 / 1505626 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.103,85 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030014-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ANTONIO FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030014-48.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:12:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JESUS ANTONIO FRANCA CPF/CNPJ Nº 068.312.066-20 CDA'S 

Nº 2014 / 1025829 2015 / 1136113 2016 / 1272369 2017 / 1466875 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.098,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030015-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 559 de 731



Parte(s) Polo Passivo:

GILSON HENRIQUE VERLANGIERI CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030015-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GILSON HENRIQUE VERLANGIERI CARMO CPF/CNPJ Nº 

327.435.721-91 CDA'S Nº 2014 / 1007935 2015 / 1179553 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.240,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030016-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030016-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDSON DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 044.185.388-95 CDA'S Nº 

2014 / 1039361 2015 / 1171219 2016 / 1333123 2017 / 1483377 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.673,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030017-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSELMA APARECIDA MAGALHAES HIRANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030017-03.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDSELMA APARECIDA MAGALHAES HIRANO CPF/CNPJ Nº 

622.411.921-04 CDA'S Nº 2014 / 1009852 2015 / 1140263 2016 / 1265376 

2017 / 1546505 VALOR DA CAUSA: R$ 5.238,06 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030018-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030018-85.2017.8.11.0041 DATA 
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DA DIST. 28/09/2017 13:13:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO CPF/CNPJ Nº 

109.973.771-00 CDA'S Nº 2014 / 0990942 2015 / 1235795 2016 / 1340840 

2017 / 1580166 VALOR DA CAUSA: R$ 7.867,45 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030019-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA IRENE DE CAMPOS CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030019-70.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BENEDITA IRENE DE CAMPOS CORREA CPF/CNPJ Nº 

703.987.801-10 CDA'S Nº 2014 / 1032519 2015 / 1127337 2016 / 1286747 

2017 / 1489797 VALOR DA CAUSA: R$ 6.060,60 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030020-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030020-55.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 034.587.091-34 

CDA'S Nº 2014 / 1028516 2015 / 1209745 2016 / 1336938 2017 / 1482261 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.370,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030021-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030021-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 034.587.091-34 

CDA'S Nº 2014 / 1044559 2015 / 1150773 2016 / 1317341 2017 / 1559211 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.089,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 
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termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030022-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA HAB DOS SERV PUBL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030022-25.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COOPERATIVA HAB DOS SERV PUBL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CPF/CNPJ Nº 14.931.703/0001-48 CDA'S Nº 2014 / 0995298 

2015 / 1185725 2016 / 1366878 2017 / 1456806 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.375,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030023-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA HAB DOS SERV PUBL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030023-10.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COOPERATIVA HAB DOS SERV PUBL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CPF/CNPJ Nº 14.931.703/0001-48 CDA'S Nº 2014 / 0996543 

2016 / 1256271 2017 / 1511620 VALOR DA CAUSA: R$ 3.323,77 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1030024-92.2017.8.11.0041
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CLIDENOR CELESTINO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030024-92.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:13:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLIDENOR CELESTINO BATISTA CPF/CNPJ Nº 070.051.481-34 

CDA'S Nº 2014 / 0992802 2015 / 1181822 2016 / 1267902 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.433,80 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030025-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO KIRZNER DORFMAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030025-77.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAUDIO KIRZNER DORFMAN CPF/CNPJ Nº 027.312.716-04 

CDA'S Nº 2014 / 1079765 2015 / 1219163 2016 / 1316643 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.507,70 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030026-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA KINUE ONISHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030026-62.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAUDIA KINUE ONISHI CPF/CNPJ Nº 570.249.441-53 CDA'S Nº 

2014 / 1006933 2016 / 1276467 2017 / 1498603 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.701,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030027-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BEZERRA PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030027-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAUDIA BEZERRA PRADO CPF/CNPJ Nº 594.091.001-78 CDA'S 

Nº 2014 / 1034139 2015 / 1156516 VALOR DA CAUSA: R$ 2.382,32 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030028-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALCI FORNARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030028-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DALCI FORNARI CPF/CNPJ Nº 161.865.679-15 CDA'S Nº 2014 / 

1030713 2015 / 1204383 2016 / 1349155 2017 / 1557836 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.297,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030029-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030029-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA 

CPF/CNPJ Nº 14.921.902/0001-75 CDA'S Nº 2014 / 1004698 2016 / 

1325676 2017 / 1451592 VALOR DA CAUSA: R$ 3.695,85 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030030-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSPACO ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030030-02.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSPACO ADMINISTRADORA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 23.183.164/0001-05 CDA'S 

Nº 2014 / 1035145 2015 / 1230613 VALOR DA CAUSA: R$ 2.087,78 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 
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PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030031-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON LUIZ GRACZYK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030031-84.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DALTON LUIZ GRACZYK CPF/CNPJ Nº 231.900.009-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1078448 2015 / 1221890 2016 / 1305070 2017 / 1487415 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.855,78 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 
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Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030032-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE JACOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030032-69.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVANILDE JACOB CPF/CNPJ Nº 468.412.701-00 CDA'S Nº 2014 / 

1021850 2015 / 1212540 2016 / 1275083 2017 / 1571675 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.171,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030033-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA NERI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030033-54.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NEUSA NERI DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 109.814.891-68 CDA'S 

Nº 2014 / 1006270 2015 / 1214880 2016 / 1255707 2017 / 1550534 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.622,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030034-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ISSAMU SAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030034-39.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NELSON ISSAMU SAGA CPF/CNPJ Nº 277.236.669-34 CDA'S Nº 

2014 / 1022341 2015 / 1137824 2016 / 1304957 2017 / 1507035 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.173,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030035-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA FERRARI (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030035-24.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:14:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NADIA FERRARI CPF/CNPJ Nº 028.836.039-79 CDA'S Nº 2017 / 

1580916 2017 / 1581391 2017 / 1581906 2017 / 1582411 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.607,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030036-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVENS CUIABANO SCAFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030036-09.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IVENS CUIABANO SCAFF CPF/CNPJ Nº 309.996.937-00 CDA'S 

Nº 2014 / 1033167 2015 / 1154345 2016 / 1374159 2017 / 1537788 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.468,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023758-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO ROSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023758-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELSON PEDRO ROSA - ME CPF/CNPJ Nº 03.932.228/0001-08 

CDA'S Nº 1588808 VALOR DA CAUSA: R$ 60.585,70 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023759-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES MONTEIRO SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023759-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GOMES MONTEIRO SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 00.950.352/0001-08 CDA'S Nº 2018 / 1589149 VALOR DA CAUSA: R$ 
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61.113,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023760-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023760-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. CPF/CNPJ Nº 

08.045.552/0001-28 CDA'S Nº 2018 / 1589151 VALOR DA CAUSA: R$ 

189.682,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 
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procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023761-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDI MELLER HENSI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023761-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA EDI MELLER HENSI - ME CPF/CNPJ Nº 12.798.135/0001-23 

CDA'S Nº 2018 / 1589148 VALOR DA CAUSA: R$ 73.050,75 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023762-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM FERNANDES FREIRE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023762-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MIRIAM FERNANDES FREIRE - ME CPF/CNPJ Nº 

15.222.811/0001-04 CDA'S Nº 2018 / 1588789 2018 / 1588790 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.335,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023763-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023763-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MTM CONSTRUCOES LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

37.517.596/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1589150 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.734,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023764-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023764-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVICOS 

LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 03.162.316/0001-78 CDA'S Nº 2018 / 1588818 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.675,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023765-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023765-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ Nº 

12468532000218 CDA'S Nº 2018 / 1589154 VALOR DA CAUSA: R$ 

967.713,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023766-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORION SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023766-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORION SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

18.020.459/0001-12 CDA'S Nº 2018 / 1588812 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.247,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023767-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OURO NEGRO REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023767-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OURO NEGRO REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

24.733.248/0001-20 CDA'S Nº 2018 / 1588741 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.166,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023768-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTADORA DE SERVICOS GOMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023768-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PRESTADORA DE SERVICOS GOMES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.939.634/0001-65 CDA'S Nº 2018 / 1588842 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.656,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023769-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QAQ - PRODUCOES DE FILMES E VIDEOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023769-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: QAQ - PRODUCOES DE FILMES E VIDEOS LTDA - EPP CPF/CNPJ 

Nº 07.906.421/0001-25 CDA'S Nº 2018 / 1588762 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.547,88 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023770-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP FLORA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023770-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TOP FLORA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.199.842/0001-29 CDA'S Nº 2018 / 1588803 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.576,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023771-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. NEULS - DESPACHANTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023771-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R. NEULS - DESPACHANTE - ME CPF/CNPJ Nº 

05.836.907/0001-09 CDA'S Nº 2018 / 1588817 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.390,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 
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VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023772-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023772-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.370.697/0001-18 CDA'S Nº 2018 / 1588847 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.183,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023773-24.2018.8.11.0041
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023773-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAFAEL DE MENEZES - ME CPF/CNPJ Nº 04.906.539/0001-65 

CDA'S Nº 2018 / 1588855 VALOR DA CAUSA: R$ 5.299,44 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023774-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REGIANE CRISTINA CHARLOTTE MENCIER - ME CPF/CNPJ Nº 

19.564.141/0001-65 CDA'S Nº 2018 / 1588732 2018 / 1588733 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.696,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023775-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSUELO SANCHES LLORIS CPF/CNPJ Nº 568.579.771-00 

CDA'S Nº 1588459 VALOR DA CAUSA: R$ 4.552,89 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023777-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E C A DESPACHANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023777-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: E C A DESPACHANTE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.836.423/0001-58 CDA'S Nº 2018 / 1589181 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.479,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023790-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GUSMAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023790-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VINICIUS GUSMAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

- EPP CPF/CNPJ Nº 11.995.744/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1588846 VALOR 

DA CAUSA: R$ 36.983,76 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002087-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDO LARA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002087-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:47 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

DEOLINDO LARA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 208.592.011-04 CDA'S Nº 

2014 / 1026154 2015 / 1199792 2016 / 1333530 2017 / 1553435 VALOR 

DA CAUSA: R$ 28.157,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002088-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EULY FERNANDES TORTORELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002088-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:49 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EULY FERNANDES TORTORELLI CPF/CNPJ Nº 545.089.911-49 CDA'S Nº 

2014 / 1048724 2015 / 1134614 2016 / 1272680 2017 / 1526907 VALOR 

DA CAUSA: R$ 25.997,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 
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de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002089-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002089-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SIRLENE APARECIDA VIEIRA RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 136.925.988-31 

CDA'S Nº 2014 / 1048343 2015 / 1141443 2016 / 1255232 2017 / 1559548 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.927,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002090-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002090-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LARISSA MARIA BARROS ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 821.662.421-20 CDA'S 

Nº 2014 / 1067366 2015 / 1227066 2016 / 1325561 2017 / 1520181 

VALOR DA CAUSA: R$ 28.661,16 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002091-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GOTARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002091-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ ANTONIO GOTARDO CPF/CNPJ Nº 334.978.009-10 CDA'S Nº 2014 / 

1048734 2015 / 1134296 2016 / 1287958 2017 / 1526733 VALOR DA 

CAUSA: R$ 29.647,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002092-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002092-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:21:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1050653 2015 / 1224314 2016 / 1371772 2017 / 1465910 VALOR DA 

CAUSA: R$ 29.274,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002093-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER LEAO ASVOLINSQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002093-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WALTER LEAO ASVOLINSQUE CPF/CNPJ Nº 731.078.837-00 CDA'S Nº 

2014 / 1050947 2015 / 1218812 2016 / 1281236 2017 / 1510817 VALOR 

DA CAUSA: R$ 29.132,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002094-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002094-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GRAZIELLE FEITOSA MILAS CPF/CNPJ Nº 015.778.121-66 CDA'S Nº 2014 

/ 1081839 2015 / 1233735 2016 / 1277921 2017 / 1479142 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.560,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002095-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SODRE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002095-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WESLEY SODRE ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 000.607.811-73 

CDA'S Nº 2014 / 1004423 2015 / 1132223 2016 / 1310472 2017 / 1577081 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.282,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1002096-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES PORTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002096-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARIA DE LOURDES PORTELA CPF/CNPJ Nº 230.150.631-20 CDA'S Nº 

2016 / 1413236 VALOR DA CAUSA: R$ 12.612,05 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002097-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002097-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:14 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES CPF/CNPJ Nº 022.290.991-91 

CDA'S Nº 2014 / 1023936 2015 / 1212635 2016 / 1360917 2017 / 1556676 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.967,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002098-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002098-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RUBENS CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 043.867.281-04 CDA'S Nº 

2014 / 1046568 VALOR DA CAUSA: R$ 12.682,29 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002099-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002099-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

CPF/CNPJ Nº 12.131.816/0001-33 CDA'S Nº 1056477 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.318,15 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002100-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002100-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.022.393/0001-46 CDA'S Nº 986524 1161795 1322628 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.064,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002101-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002101-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 0990982 2015 / 1196922 2017 / 

1452474 VALOR DA CAUSA: R$ 34.747,16 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:
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IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002102-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1063557 2015 / 1212046 2016 / 

1316780 2017 / 1504908 VALOR DA CAUSA: R$ 9.345,88 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 
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multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002103-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059327 2015 / 1226020 2016 / 

1321599 VALOR DA CAUSA: R$ 5.106,02 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 
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de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002104-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002104-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:38 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059329 2015 / 1226022 2016 / 

1346263 2017 / 1552172 VALOR DA CAUSA: R$ 6.641,32 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002105-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002105-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059330 2015 / 1226023 2016 / 

1319919 2017 / 1496151 VALOR DA CAUSA: R$ 6.683,72 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 
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para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002106-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002106-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059331 2015 / 1226024 2016 / 

1314420 2017 / 1552173 VALOR DA CAUSA: R$ 3.324,49 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 
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honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002107-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002107-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:22:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059333 2015 / 1226026 2016 / 

1362077 2017 / 1557674 VALOR DA CAUSA: R$ 6.577,22 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002108-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002108-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:23:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059334 2015 / 1226027 2016 / 

1286667 2017 / 1496152 VALOR DA CAUSA: R$ 7.663,23 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 
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agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002110-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002110-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:23:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1059372 2015 / 1228040 2016 / 

1369203 2017 / 1557677 VALOR DA CAUSA: R$ 2.166,13 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002111-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002111-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:23:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1061297 2015 / 1228453 2016 / 

1274338 2017 / 1574157 VALOR DA CAUSA: R$ 8.972,65 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002112-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002112-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:23:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1061335 2015 / 1228481 2016 / 

1256562 2017 / 1557686 VALOR DA CAUSA: R$ 2.111,44 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 
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DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002113-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002113-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:23:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1040672 2015 / 1149160 2016 / 

1350925 2017 / 1471082 VALOR DA CAUSA: R$ 2.220,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002114-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002114-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:24:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2014 / 1040673 2015 / 1149161 2016 / 

1278437 2017 / 1549765 VALOR DA CAUSA: R$ 2.263,77 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002115-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002115-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:24:23 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 2017 / 1517287 VALOR DA CAUSA: R$ 

171.704,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 
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acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002116-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CAETANO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002116-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:24:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WILSON CAETANO DE MIRANDA CPF/CNPJ Nº 110.361.921-72 CDA'S Nº 

2014 / 0986195 2015 / 1140676 2016 / 1296498 2017 / 1578553 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.607,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002117-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA CHRISTINA ZAVIASKY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002117-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:24:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WANIA CHRISTINA ZAVIASKY CPF/CNPJ Nº 442.192.531-49 CDA'S Nº 

2014 / 1017174 2015 / 1202118 2016 / 1373000 2017 / 1563871 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.526,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002118-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON CARLOS DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002118-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:24:50 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WASHINGTON CARLOS DE MELO CPF/CNPJ Nº 314.043.831-15 CDA'S Nº 

2014 / 1060132 2015 / 1205101 2016 / 1339088 2017 / 1563145 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.480,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002119-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002119-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:24:54 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO PAES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 001.963.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1032355 2015 / 1181625 2016 / 1374202 2017 / 1500035 2014 / 1032355 

2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 6.159,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002120-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002120-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:24:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO PAES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 001.963.631-87 CDA'S Nº 2017 / 

1480427 VALOR DA CAUSA: R$ 2.179,25 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002121-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002121-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:25:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO PAES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 001.963.631-87 CDA'S Nº 2015 / 

1149928 2016 / 1277588 2017 / 1568358 2015 / 1149928 2016 / 1277588 

2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 3.298,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002122-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002122-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:25:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO PAES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 001.963.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1082435 2015 / 1198958 2016 / 1295923 2017 / 1533552 2014 / 1082435 

2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 4.917,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002124-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:25:30 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO PAES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 001.963.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1032371 2015 / 1181656 2016 / 1297224 2017 / 1568927 2014 / 1032371 

2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 2.125,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 
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a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002125-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002125-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:25:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO PAES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 001.963.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

1050816 2015 / 1224393 2016 / 1285092 2017 / 1465301 2014 / 1050816 

2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 2.499,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE 

por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002126-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002126-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:25:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OTAVIO PAES RODRIGUES CPF/CNPJ Nº 001.963.631-87 CDA'S Nº 2016 / 

1363447 2017 / 1533553 2016 / 1363447 2017 / 1533553 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.168,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002127-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALDO ROCATTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002127-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:04 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

REYNALDO ROCATTO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 070.237.908-53 CDA'S Nº 

2014 / 1045680 2015 / 1166864 2016 / 1297038 2017 / 1572221 2014 / 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.892,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 
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§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002128-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002128-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NILO NEVES CPF/CNPJ Nº 006.928.591-87 CDA'S Nº 1174555 1008587 

1484103 1298786 VALOR DA CAUSA: R$ 4.313,62 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002129-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002129-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NILO NEVES CPF/CNPJ Nº 006.928.591-87 CDA'S Nº 2014 / 1011424 2015 

/ 1135538 2016 / 1315692 2017 / 1576623 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.576,24 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002130-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO COLLAREDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002130-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

RICARDO COLLAREDA CPF/CNPJ Nº 106.718.621-20 CDA'S Nº 2014 / 

1038711 2015 / 1151683 2016 / 1302905 VALOR DA CAUSA: R$ 6.727,19 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002131-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002131-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

06.112.382/0001-21 CDA'S Nº 2014 / 0998297 2015 / 1141225 2016 / 

1259570 VALOR DA CAUSA: R$ 6.714,18 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002132-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RAQUEL CALDEIRA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002132-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SIMONE RAQUEL CALDEIRA MOREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

482.447.671-20 CDA'S Nº 2014 / 1042508 2015 / 1151102 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.163,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002133-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002133-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1012444 2015 / 1162720 2016 / 1300608 2017 / 1554756 2014 / 

1012444 2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 6.144,20 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 
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anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002135-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002135-32.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2016 / 1304995 2017 / 1527569 2016 / 1304995 2017 / 1527569 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.481,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1002136-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002136-17.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:27:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ DE PAULA CPF/CNPJ Nº 326.284.559-00 CDA'S Nº 2014 / 1019967 

2015 / 1132694 2016 / 1266971 2017 / 1472797 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.567,59 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002138-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002138-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:27:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº VALOR DA CAUSA: R$ 5.161,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002139-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002139-69.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:27:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1012440 2015 / 1162717 2016 / 1346191 2017 / 1468376 2014 / 

1012440 2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 2.150,37 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002140-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002140-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:27:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2015 / 1162719 2016 / 1266362 2017 / 1536510 2015 / 1162719 2016 / 

1266362 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 2.150,37 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002141-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GIRALDELLI DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002141-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:27:52 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO GIRALDELLI DE FREITAS CPF/CNPJ Nº 698.046.721-20 CDA'S Nº 

2014 / 1020267 2015 / 1125063 2016 / 1330066 2017 / 1467931 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.370,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002142-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002142-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:27:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1012445 2015 / 1162200 2016 / 1355621 2017 / 1580031 2014 / 

1012445 2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 2.105,00 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Parte(s) Polo Ativo:
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ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002143-09.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:28:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2014 / 1012446 2015 / 1162137 2016 / 1365207 2017 / 1536511 2014 / 

1012446 2015 / VALOR DA CAUSA: R$ 4.274,54 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 
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mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002144-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDIRA BELEM MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002144-91.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:28:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UBALDIRA BELEM MOREIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 451.784.531-15 CDA'S Nº 

2015 / 1128101 2016 / 1259055 2017 / 1468426 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.481,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002145-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002145-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:28:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2015 / 1162139 2016 / 1289440 2017 / 1457183 2015 / 1162139 2016 / 

1289440 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 4.550,84 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002146-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDIRA BELEM MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002146-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:28:51 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UBALDIRA BELEM MOREIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 451.784.531-15 CDA'S Nº 

2014 / 1077679 2015 / 1203061 2016 / 1365496 2017 / 1502418 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.359,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 
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penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002147-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDIRA BELEM MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002147-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:28:59 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

UBALDIRA BELEM MOREIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 451.784.531-15 CDA'S Nº 

2015 / 1133371 2016 / 1361310 2017 / 1511365 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.339,91 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 
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embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002148-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMIYA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002148-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:29:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMIYA CPF/CNPJ Nº 

854.974.441-72 CDA'S Nº 2014 / 1029034 2017 / 1527304 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.406,14 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002149-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002149-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:29:17 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

TAMIRES JOSE FERREIRA CPF/CNPJ Nº 274.544.011-04 CDA'S Nº 2014 / 

1038847 2015 / 1146616 2016 / 1359027 2017 / 1463709 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.207,41 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 
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249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002150-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA RIOS RICCI VOLPATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002150-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:29:24 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZA RIOS RICCI VOLPATO CPF/CNPJ Nº 148.968.186-87 CDA'S Nº 2014 

/ 1011169 2015 / 1122407 2016 / 1340937 2017 / 1513852 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.350,92 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 
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encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002151-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDIR BASSOLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002151-83.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:29:32 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE VALDIR BASSOLE CPF/CNPJ Nº 387.454.619-53 CDA'S Nº 2014 / 

1062587 2015 / 1208825 2016 / 1256452 2017 / 1477799 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.125,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002152-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FLORIANO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002152-68.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:29:40 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

VANDERLEI FLORIANO RIBEIRO CPF/CNPJ Nº 205.848.061-91 CDA'S Nº 

2015 / 1140962 2017 / 1582183 VALOR DA CAUSA: R$ 4.599,84 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 
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pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002153-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA LINA PAES PROENCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002153-53.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:29:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROSA LINA PAES PROENCA CPF/CNPJ Nº 182.034.181-04 CDA'S Nº 2014 

/ 1000199 2015 / 1122440 2017 / 1567215 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.574,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002154-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MOREIRA MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002154-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:29:53 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

OSMAR MOREIRA MONTEIRO CPF/CNPJ Nº 091.096.078-03 CDA'S Nº 

2014 / 1047217 2015 / 1152279 2016 / 1264768 2017 / 1580265 VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.337,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002155-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABIOES CUIABA - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002155-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:30:01 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GABIOES CUIABA - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 02.982.614/0001-41 CDA'S Nº 2014 / 1019961 2015 / 

1132686 2016 / 1346088 2017 / 1481238 VALOR DA CAUSA: R$ 5.329,43 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 
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com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004832-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO QUINTILHANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004832-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:31:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO QUINTILHANO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 079.436.441-15 

CDA'S Nº 994725 1177869 1342980 1511580 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.369,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004833-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004833-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:32:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 958.774.601-53 

CDA'S Nº 2017 / 1422968 VALOR DA CAUSA: R$ 44.921,14 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004834-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:32:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOCELANI PROPODOSKI DE SOUZA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.950.118/0001-79 CDA'S Nº 2016 / 1413967 VALOR DA CAUSA: R$ 

53.221,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1004836-63.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004836-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:32:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE LEITE BEZERRA CPF/CNPJ Nº 107.658.161-72 CDA'S Nº 

1120629 VALOR DA CAUSA: R$ 8.214,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004837-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:33:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE LEITE BEZERRA CPF/CNPJ Nº 107.658.161-72 CDA'S Nº 

1120613 VALOR DA CAUSA: R$ 4.070,50 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 
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mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004838-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEITE BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004838-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:33:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE LEITE BEZERRA CPF/CNPJ Nº 107.658.161-72 CDA'S Nº 

1135428 VALOR DA CAUSA: R$ 2.665,74 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004839-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEITE BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004839-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:33:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE LEITE BEZERRA CPF/CNPJ Nº 107.658.161-72 CDA'S Nº 

1077964 1231158 1307075 1477112 VALOR DA CAUSA: R$ 7.819,23 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004840-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEITE BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004840-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:34:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE LEITE BEZERRA CPF/CNPJ Nº 107.658.161-72 CDA'S Nº 

1031854 1120612 VALOR DA CAUSA: R$ 6.643,54 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 
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dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004841-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AVELINO RIBEIRO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004841-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:34:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE AVELINO RIBEIRO JUNIOR CPF/CNPJ Nº 022.379.111-34 

CDA'S Nº 1047232 1273948 1423667 1455141 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.722,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007206-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURILEI LEITE VIRGOLINO (EXECUTADO)

EDIVA PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1007206-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 21/03/2018 16:05:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDIVA PEREIRA ALVES e outros CPF/CNPJ Nº 079.350.991-20 

CDA'S Nº 1587876 VALOR DA CAUSA: R$ 25.589,89 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007988-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1007988-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:00:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA CPF/CNPJ Nº 958.774.601-53 

CDA'S Nº 2018 / 1587899 VALOR DA CAUSA: R$ 3.827,08 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007999-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1007999-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:34:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE LUIZ DE ARAUJO CPF/CNPJ Nº 104.436.141-72 CDA'S Nº 

1050597 VALOR DA CAUSA: R$ 3.869,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008000-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008000-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:34:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE SANTANA GUIMARAES CPF/CNPJ Nº 007.249.551-00 

CDA'S Nº 2017 / 1586705 VALOR DA CAUSA: R$ 9.125,56 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008001-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINIL RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008001-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:34:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JUCINIL RIBEIRO - ME CPF/CNPJ Nº 08.659.560/0001-64 CDA'S 

Nº 2017 / 1584459 VALOR DA CAUSA: R$ 50.422,78 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008002-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PATINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008002-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:34:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIO CESAR PATINI CPF/CNPJ Nº 288.427.661-00 CDA'S Nº 

1035949 1124913 1348665 1466649 VALOR DA CAUSA: R$ 5.998,74 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008003-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008003-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:34:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

KARINA CRISTINA DE ARRUDA CPF/CNPJ Nº 961.088.781-34 CDA'S Nº 

2014 / 1077968 2015 / 1135763 2016 / 1271807 2017 / 1489829 VALOR 

DA CAUSA: R$ 6.229,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008004-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PATINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008004-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:34:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JULIO CESAR PATINI CPF/CNPJ Nº 288.427.661-00 CDA'S Nº 

1035947 1124912 1360775 1479054 VALOR DA CAUSA: R$ 12.650,15 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008005-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008005-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ROBERTO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 513.704.841-00 CDA'S Nº 2015 / 

1190442 2016 / 1351291 2017 / 1493268 VALOR DA CAUSA: R$ 6.078,52 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008006-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT CPF/CNPJ Nº 730.183.411-04 CDA'S 

Nº 1021174 1175529 1341526 VALOR DA CAUSA: R$ 11.051,10 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008007-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LUIZ WERNER REUTER TORRO CPF/CNPJ Nº 076.448.251-34 CDA'S Nº 

2014 / 1021021 2015 / 1133309 2016 / 1329620 2017 / 1576736 VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.433,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008008-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA DE CAMPOS PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008008-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:10 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MONICA DE CAMPOS PADILHA CPF/CNPJ Nº 545.989.071-34 CDA'S Nº 

996331 1143294 1286473 1535227 VALOR DA CAUSA: R$ 12.278,17 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008009-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R Q SIMAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008009-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R Q SIMAO - ME CPF/CNPJ Nº 08.611.836/0001-34 CDA'S Nº 

2017 / 1584460 VALOR DA CAUSA: R$ 9.440,30 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 
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execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008010-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA EMILIA FIGUEIREDO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008010-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LEDA EMILIA FIGUEIREDO GUIMARAES CPF/CNPJ Nº 502.685.201-78 

CDA'S Nº 2014 / 1084023 2015 / 1128436 2016 / 1337607 2017 / 1468060 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.167,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008011-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008011-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:18 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PAULO CESAR SILVA COUTINHO CPF/CNPJ Nº 178.212.231-15 CDA'S Nº 

2014 / 0997166 VALOR DA CAUSA: R$ 2.356,26 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008012-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DE FATIMA PELISSARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008012-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARLI DE FATIMA PELISSARI CPF/CNPJ Nº 229.484.061-53 CDA'S Nº 

2015 / 1129707 2016 / 1410791 VALOR DA CAUSA: R$ 14.132,44 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008013-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008013-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAFAEL ADRIANO SAGIORATTO - ME CPF/CNPJ Nº 

09.341.578/0001-86 CDA'S Nº 2017 / 1584685 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.225,44 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 645 de 731



enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008014-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO ANTUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008014-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:26 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

NATALINO ANTUNES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 004.953.361-49 CDA'S Nº 

2014 / 1004801 2015 / 1128511 2016 / 1335985 2017 / 1564144 VALOR 

DA CAUSA: R$ 17.142,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008015-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008015-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:29 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

MARISA MARQUES CPF/CNPJ Nº 174.763.721-15 CDA'S Nº 2014 / 

1017184 2015 / 1204722 2016 / 1289453 2017 / 1548600 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.251,20 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008017-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RUEDA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008017-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:34 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PABLO RUEDA DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ Nº 10.292.564/0001-07 

CDA'S Nº 2016 / 1413988 VALOR DA CAUSA: R$ 161.984,94 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008018-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL BUSSIKI CUIABANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008018-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAQUEL BUSSIKI CUIABANO CPF/CNPJ Nº 452.962.001-87 

CDA'S Nº 1036756 1126701 1563330 VALOR DA CAUSA: R$ 8.207,02 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008019-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA LUCIA MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008019-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REGINA LUCIA MONTEIRO CPF/CNPJ Nº 106.952.811-00 CDA'S 

Nº 1034287 1160327 1258085 1568031 VALOR DA CAUSA: R$ 2.535,83 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014932-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE MENEZES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014932-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:39:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAFAEL DE MENEZES - ME CPF/CNPJ Nº 04.906.539/0001-65 

CDA'S Nº 2018 / 1587994 VALOR DA CAUSA: R$ 4.965,31 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014933-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014933-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:39:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

04.041.350/0001-57 CDA'S Nº 2018 / 1588182 VALOR DA CAUSA: R$ 

73.585,18 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014934-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO RAMOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014934-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:39:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RODOVIARIO RAMOS LTDA CPF/CNPJ Nº 25.100.223/0091-08 

CDA'S Nº 2018 / 1588309 VALOR DA CAUSA: R$ 4.888,29 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 
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CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014935-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAN CONRADO MARKETING E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014935-92.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:40:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SAN CONRADO MARKETING E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 

ME CPF/CNPJ Nº 25.114.661/0003-30 CDA'S Nº 2017 / 1586275 VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.429,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014936-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES AUTONOMOS MOTOTAXISTAS, 

MOTOBOYS E MOTOFRETISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014936-77.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:40:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES AUTONOMOS 

MOTOTAXISTAS, MOTOBOYS E MOTOFRETISTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CPF/CNPJ Nº 07.814.859/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1588331 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.703,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014937-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO OLIVEIRA BILHARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014937-62.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:40:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VANILDO OLIVEIRA BILHARES - ME CPF/CNPJ Nº 

10.407.891/0001-59 CDA'S Nº 2018 / 1587804 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.264,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 
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Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017100-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMELIA ADRIEN CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017100-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ANAMELIA ADRIEN CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 

594.790.271-00 CDA'S Nº 0895495 1318965 1553329 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.564.300,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017101-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIDADOS PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017101-97.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: QUALIDADOS PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

13.672.664/0001-49 CDA'S Nº 1588428 1588427 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.125,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017102-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017102-82.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1204942 2016 / 1285565 2017 / 1553325 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.855,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017103-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017103-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1207993 2016 / 1294020 2017 / 1451408 VALOR DA 

CAUSA: R$ 83.490,03 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017104-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE J. CERQUEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017104-52.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: W. DE J. CERQUEIRA - ME CPF/CNPJ Nº 07.349.485/0001-72 

CDA'S Nº 2018 / 1588312 VALOR DA CAUSA: R$ 2.752,62 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 
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termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017105-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017105-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1204944 2016 / 1332579 2017 / 1558847 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.630,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017106-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BATISTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017106-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BATISTA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

04.421.778/0002-06 CDA'S Nº 2018 / 1588380 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.073,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017107-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017107-07.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:21:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1204945 2016 / 1329831 2017 / 1505017 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.280,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017108-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOENCON DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES CIENCIA TECNOLOGIA E 

INOVACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017108-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BIOENCON DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES CIENCIA 

TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 07.005.171/0001-52 

CDA'S Nº 2018 / 1588341 VALOR DA CAUSA: R$ 2.319,03 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017109-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR DOS SANTOS PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017109-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:06 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADIR DOS SANTOS PLACIDO CPF/CNPJ Nº 837.633.091-87 

CDA'S Nº 2015 / 1204946 2016 / 1280588 2017 / 1485275 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.280,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017111-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAP - CENTRO DE AVALIACOES E PERICIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017111-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CAP - CENTRO DE AVALIACOES E PERICIAS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 07.342.925/0001-60 CDA'S Nº 2018 / 1588409 2018 / 

1588410 VALOR DA CAUSA: R$ 9.784,75 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 
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pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017112-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ SALGADO PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017112-29.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CELSO LUIZ SALGADO PIRES CPF/CNPJ Nº 02.897.380/0001-34 

CDA'S Nº 2018 / 1588335 VALOR DA CAUSA: R$ 4.763,62 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017113-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ELETROTECNICA CONCEICAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017113-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COMERCIAL ELETROTECNICA CONCEICAO LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 03.289.513/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1588334 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.191,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017114-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017114-96.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DANIELI VIEIRA DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 694.901.201-20 CDA'S 

Nº 2018 / 1588404 VALOR DA CAUSA: R$ 11.363,28 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017115-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCY R. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017115-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DELCY R. DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 08.847.554/0001-30 

CDA'S Nº 2018 / 1588365 VALOR DA CAUSA: R$ 8.884,66 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017116-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA TREVISAN - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017116-66.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIEGO DE OLIVEIRA TREVISAN - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.380.818/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1588339 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.123,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017117-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGINET - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017117-51.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:22:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIGINET - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - ME 

CPF/CNPJ Nº 18.651.439/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1588382 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.210,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017157-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017157-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 14:47:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.483.682/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1211562 2016 / 1284005 2017 / 

1555464 VALOR DA CAUSA: R$ 3.452,21 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017227-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. DA COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017227-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R. R. DA COSTA - ME CPF/CNPJ Nº 13.628.306/0001-39 CDA'S 

Nº 2018 / 1588162 VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,49 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 
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CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017230-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVAR MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017230-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INOVAR MOVEIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 05.052.869/0001-01 

CDA'S Nº 2018 / 1588368 VALOR DA CAUSA: R$ 1.907,72 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 665 de 731



Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017233-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017233-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 16:54:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA CPF/CNPJ Nº 210.587.506-82 

CDA'S Nº 2018 / 1588396 VALOR DA CAUSA: R$ 2.011,75 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023806-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023806-14.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 01.819.188/0001-67 CDA'S Nº 2018 / 1589170 VALOR DA 

CAUSA: R$ 574.753,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 
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advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023811-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023811-36.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VIVO S.A. CPF/CNPJ Nº 02.449.992/0072-58 CDA'S Nº 2018 / 

1589166 VALOR DA CAUSA: R$ 349.750,87 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023817-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONFORT SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023817-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MONFORT SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA 

CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 1588296 VALOR DA CAUSA: R$ 5.505,84 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023818-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023818-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:26 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ Nº 

05.426.132/0001-01 CDA'S Nº 2018 / 1588283 VALOR DA CAUSA: R$ 

60.760,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023820-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R FERNANDES RIVEROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023820-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R FERNANDES RIVEROS - ME CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 

1589014 VALOR DA CAUSA: R$ 6.050,81 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023822-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO REIS & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023822-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CAETANO REIS & SILVA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

01.738.760/0001-63 CDA'S Nº 2018 / 1589007 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.441,19 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023823-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BORGES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023823-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BORGES LTDA CPF/CNPJ 

Nº 03.202.853/0001-02 CDA'S Nº 2018 / 1588987 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.190,53 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023824-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPMV SCHINAIDER COMUNICACAO VISUAL E ENGENHARIA CIVIL LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023824-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SPMV SCHINAIDER COMUNICACAO VISUAL E ENGENHARIA 

CIVIL LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 08.804.779/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 

1588285 VALOR DA CAUSA: R$ 4.043,59 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 671 de 731



Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023825-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CENTRO AVANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023825-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:18:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA CENTRO AVANTE LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.369.110/0001-89 CDA'S Nº 2018 / 1588999 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.513,07 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023826-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023826-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL CPF/CNPJ Nº 

CDA'S Nº 2018 / 1589227 VALOR DA CAUSA: R$ 73.517,88 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023827-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. W. SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023827-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: R. M. W. SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES EIRELI - EPP 

CPF/CNPJ Nº 04.473.434/0001-60 CDA'S Nº 2018 / 1589221 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.860,32 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023828-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F. CANTADEIRO & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023828-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A.F. CANTADEIRO & CIA LTDA CPF/CNPJ Nº 15.164.061/0001-61 

CDA'S Nº 2015 / 1221767 2016 / 1367061 2017 / 1529081 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.946,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023829-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO JORGE FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023829-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADALBERTO JORGE FELIX CPF/CNPJ Nº 075.288.331-34 CDA'S 

Nº 2015 / 1169032 2016 / 1297182 2017 / 1536588 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.106,21 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023830-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIO SEBASTIAO DAVID (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023830-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADELIO SEBASTIAO DAVID CPF/CNPJ Nº 482.345.081-72 CDA'S 

Nº 2015 / 1155589 2016 / 1371749 2017 / 1526875 VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.877,45 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023831-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023831-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMAR ALVES VILARINDO CPF/CNPJ Nº 301.660.631-34 

CDA'S Nº 2015 / 1172053 2016 / 1375072 2017 / 1578036 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.672,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 
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cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023832-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CAVALCANTE GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023832-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:28 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMAR CAVALCANTE GARCIA CPF/CNPJ Nº 022.961.951-72 

CDA'S Nº 2015 / 1208056 2016 / 1379140 2017 / 1563164 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.234,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023833-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023833-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADEMIR TRINDADE CPF/CNPJ Nº 487.324.431-53 CDA'S Nº 2015 

/ 1204388 VALOR DA CAUSA: R$ 3.207,38 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023834-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE ARAUJO REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023834-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADILSON DE ARAUJO REIS CPF/CNPJ Nº 626.896.651-15 CDA'S 

Nº 2015 / 1132591 2016 / 1327569 2017 / 1565382 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.261,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 
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CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023835-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO VIEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023835-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:19:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ADOLFO VIEIRA DE RESENDE CPF/CNPJ Nº 016.519.191-00 

CDA'S Nº 2015 / 1127445 VALOR DA CAUSA: R$ 6.472,97 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023739-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY ARRUDA MARTINHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023739-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOACY ARRUDA MARTINHO - ME CPF/CNPJ Nº 

03.920.805/0001-41 CDA'S Nº 2018 / 1588755 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.136,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023740-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO FRANCO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023740-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO BENEDITO FRANCO PEREIRA CPF/CNPJ Nº 

06.941.696/0001-37 CDA'S Nº 2018 / 1588860 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.981,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 
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Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023741-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANI SANTANA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023741-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOVANI SANTANA ME - ME CPF/CNPJ Nº 18.628.907/0001-65 

CDA'S Nº 2018 / 1588807 VALOR DA CAUSA: R$ 2.662,98 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023742-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023742-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: K. D. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

37.507.589/0001-29 CDA'S Nº 2018 / 1588754 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.761,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023743-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAZA DOS SALGADOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023743-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: KAZA DOS SALGADOS LTDA ME - ME CPF/CNPJ Nº 

23.302.440/0001-07 CDA'S Nº 2018 / 1588734 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.033,02 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 
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manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023744-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023744-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.027.059/0001-48 CDA'S Nº 2018 / 1588809 2018 / 

1588810 2018 / 1588811 VALOR DA CAUSA: R$ 3.726,53 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1023745-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DE MACEDO FIRMINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023745-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCIMAR DE MACEDO FIRMINO - ME CPF/CNPJ Nº 

10.305.025/0001-57 CDA'S Nº 2018 / 1588774 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.314,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023746-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CORREA FRASCA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023746-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ ANTONIO CORREA FRASCA - ME CPF/CNPJ Nº 

08.611.740/0001-76 CDA'S Nº 2018 / 1588284 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.532,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023747-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A DIAS COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023747-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M A DIAS COMERCIO E SERVICOS - ME CPF/CNPJ Nº 

02.104.573/0001-90 CDA'S Nº 2018 / 1588806 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.555,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023748-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023748-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME CPF/CNPJ Nº 

05.902.837/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1588780 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.697,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023749-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LANIA DOS SANTOS OLIVEIRA SEIXAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023749-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:53 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LANIA DOS SANTOS OLIVEIRA SEIXAS CPF/CNPJ Nº 

458.460.141-00 CDA'S Nº 2018 / 1589172 VALOR DA CAUSA: R$ 

26.086,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023750-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINNYCIUS ARAUJO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023750-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCOS VINNYCIUS ARAUJO DE LIMA - ME CPF/CNPJ Nº 

13.418.091/0001-21 CDA'S Nº 2018 / 1588825 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.547,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023751-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023751-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:14:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME CPF/CNPJ Nº 

10.414.760/0001-07 CDA'S Nº 2018 / 1588771 VALOR DA CAUSA: R$ 

65.219,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 686 de 731



LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023752-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA CRISTINA BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023752-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MELISSA CRISTINA BORGES - ME CPF/CNPJ Nº 

05.436.869/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1588859 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.902,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023753-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023753-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. CPF/CNPJ Nº 

08.045.552/0001-28 CDA'S Nº 2018 / 1589165 VALOR DA CAUSA: R$ 

101.266,68 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023776-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D C DA SILVA - CALHAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023776-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: D C DA SILVA - CALHAS - ME CPF/CNPJ Nº 12.025.388/0001-64 

CDA'S Nº 1588841 VALOR DA CAUSA: R$ 5.472,93 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 
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agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023788-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALLEZ COMERCIO REPRESENTACOES DE RELOGIOS E SERVICOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023788-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TALLEZ COMERCIO REPRESENTACOES DE RELOGIOS E 

SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 04.928.522/0001-09 CDA'S Nº 2018 / 

1588836 VALOR DA CAUSA: R$ 3.031,88 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023789-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023789-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:16:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE 

COMUNICACAO LTDA EPP CPF/CNPJ Nº CDA'S Nº 2018 / 1588837 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.050,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014888-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014888-21.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:26:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- EPP CPF/CNPJ Nº 03.567.928/0001-40 CDA'S Nº 2018 / 1588302 VALOR 

DA CAUSA: R$ 145.402,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 
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Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014890-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTETO ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014890-88.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:27:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ESTETO ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

52.220.894/0003-90 CDA'S Nº 1587857 VALOR DA CAUSA: R$ 5.368,77 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014891-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO NEDIO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014891-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:27:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPEDITO NEDIO DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 

11.417.088/0001-68 CDA'S Nº 2017 / 1586268 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.071,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014892-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F M CAVALCANTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014892-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:27:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: F M CAVALCANTE - ME CPF/CNPJ Nº 05.996.925/0001-58 CDA'S 

Nº VALOR DA CAUSA: R$ 2.759,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 692 de 731



PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014893-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014893-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:27:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E 

SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ Nº 02.576.238/0003-57 CDA'S Nº 2018 / 

1587473 VALOR DA CAUSA: R$ 4.141,76 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014894-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEVAR J. SARDINHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014894-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:28:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IDEVAR J. SARDINHA - ME CPF/CNPJ Nº 07.749.733/0001-72 

CDA'S Nº 2018 / 1588231 VALOR DA CAUSA: R$ 20.378,12 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014896-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA MARIA DO SANTO OLSEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014896-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:28:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IEDA MARIA DO SANTO OLSEM CPF/CNPJ Nº 016.167.691-06 

CDA'S Nº 2015 / 1212642 2016 / 1376078 2017 / 1557955 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.627,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014898-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OACNET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014898-65.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:29:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: OACNET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 07.346.538/0001-00 CDA'S Nº 2018 / 1588166 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.513,10 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014899-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:29:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: P C TAVARES DA SILVA & CIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

04.268.750/0001-08 CDA'S Nº 2018 / 1588025 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.746,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Processo Número: 1014900-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VIANA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014900-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:29:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PEDRO VIANA & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

16.104.624/0001-99 CDA'S Nº 2018 / 1588045 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.856,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014901-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DA PAZ FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014901-20.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:30:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO RODRIGUES DA PAZ FILHO CPF/CNPJ Nº 

05.673.337/0001-83 CDA'S Nº 2018 / 1588236 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.863,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014902-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANIGEO SERVICO DE TOPOGRAFIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014902-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:30:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PLANIGEO SERVICO DE TOPOGRAFIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

13.857.436/0001-43 CDA'S Nº 2018 / 1588049 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.858,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 
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cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014903-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L C RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014903-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:30:48 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: L C RAMOS - ME CPF/CNPJ Nº 10.304.573/0001-62 CDA'S Nº 

2018 / 1588181 VALOR DA CAUSA: R$ 21.482,54 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014904-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POTIGUA CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014904-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:31:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: POTIGUA CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

24.762.460/0001-15 CDA'S Nº 2018 / 1588112 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.469,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014906-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMOSHOPPING SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014906-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:31:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PROMOSHOPPING SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME - 

ME CPF/CNPJ Nº 16.590.498/0001-20 CDA'S Nº 2018 / 1588043 VALOR 

DA CAUSA: R$ 48.328,17 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 
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advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014907-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVANDERIA AQUA CLEAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014907-27.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:31:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LAVANDERIA AQUA CLEAN LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.879.486/0001-94 CDA'S Nº 2018 / 1588130 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.868,63 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014908-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON PRODUCOES DE FILMES LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014908-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:31:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RONDON PRODUCOES DE FILMES LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 

06.058.551/0001-92 CDA'S Nº 2018 / 1588170 VALOR DA CAUSA: R$ 

45.531,90 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014909-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S PEREIRA DE ALMEIDA SERRALHERIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014909-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:32:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: S PEREIRA DE ALMEIDA SERRALHERIA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.720.282/0001-52 CDA'S Nº 2018 / 1588018 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.462,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014910-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A G G DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014910-79.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:32:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M A G G DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.001.765/0001-10 CDA'S Nº 2017 / 1586276 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.311,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014911-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014911-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:32:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3A ENGENHARIA E PROJETO AMBIENTAL EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 09.374.104/0001-30 CDA'S Nº 2017 / 1584493 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.769,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014912-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAUMAMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014912-49.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:33:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TRAUMAMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.338.308/0001-16 CDA'S Nº 2018 / 1588254 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.382,42 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014913-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROGERIO GUGELMIN JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014913-34.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:33:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILSON ROGERIO GUGELMIN JUNIOR - ME CPF/CNPJ Nº 

12.782.851/0001-12 CDA'S Nº 2018 / 1588088 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.474,43 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1014914-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. G. SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014914-19.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:33:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M. P. G. SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 11.956.917/0001-80 CDA'S Nº 

2017 / 1586271 VALOR DA CAUSA: R$ 6.188,42 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014916-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.R. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014916-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:34:09 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M.R. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 12.030.365/0001-48 CDA'S Nº 2017 / 1586270 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.167,23 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014917-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA CRISTINA BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014917-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:34:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MELISSA CRISTINA BORGES - ME CPF/CNPJ Nº 

05.436.869/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1587392 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.478,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014918-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:34:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: META CONSULTORIA PARA GESTAO PUBLICA E 

CAPACITACAO LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 05.730.394/0001-57 CDA'S Nº 

2018 / 1588238 VALOR DA CAUSA: R$ 2.691,54 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014919-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:35:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: N ALCANTARA - ME CPF/CNPJ Nº 01.361.522/0001-81 CDA'S Nº 

2018 / 1588251 VALOR DA CAUSA: R$ 13.630,23 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 
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2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014920-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014920-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:35:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

03.090.770/0001-60 CDA'S Nº 2018 / 1588303 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.425,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014921-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014921-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:35:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA CPF/CNPJ Nº 

13.534.844/0001-64 CDA'S Nº 2018 / 1588307 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.630,01 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014922-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P L FONSECA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014922-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:36:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: P L FONSECA DA SILVA - ME CPF/CNPJ Nº 08.888.633/0001-90 

CDA'S Nº 2018 / 1587841 VALOR DA CAUSA: R$ 2.049,22 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014923-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR ALVES 38822954149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014923-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:36:19 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO CEZAR ALVES 38822954149 CPF/CNPJ Nº 

12.049.735/0001-99 CDA'S Nº 2017 / 1586269 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.869,39 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014924-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PINHEIRO & NORONHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014924-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:36:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PINHEIRO & NORONHA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

04.104.611/0001-30 CDA'S Nº 2018 / 1588330 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.352,71 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 710 de 731



será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 346090 Nr: 16104-83.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMOTOR' S DISTR. MOTO PEÇAS, LUCIANA 

DE BARROS LESCO, ZUILA LARRI FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O

 Vistos, etc.

1. Compulsando os autos verifica-se que a presente exceção de 

pré-executivdade [fls. 35/44] fora oposta por BELLMOTOR’S Distribuidora 

de Motopeças Ltda, entretanto sua análise fica obstada em razão de ter 

sido colacionado somente o instrumento procuratório [fl. 45] faltando o 

documento de constituição da executada.

2. Assim, não é possível aferir se quem outorgou poderes [fl. 45] a 

subscritora da exceção, possuía poderes para prática de tal ato.

3. Dessa feita, INTIME-SE a parte Excipiente na figura da Dra. Camila Sirtol 

Parreira – OAB/MT 22.957/O, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

regularizar a sua representação, com a juntada do ato constitutivo da 

executada [BELLMOTOR’s Distribuidora de Motopeças Ltda], sob pena de 

extinção, nos termos do art. 76, §1º, I do CPC .

4. Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

5. Com as providências e após o cumprimento de todos os atos 

ordinatórios, retornem os autos conclusos para decisão do presente 

incidente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 267098 Nr: 729-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA PICCOLI VICARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ANGELITA VICARI - 

OAB:11.317/MT, FERNANDA CAMILA PICOLLI - OAB:19716, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, LIGIMARI GUELSI - 

OAB:12.908/MT, MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9.052, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13.796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Intimo o executado para manifestar-se sobre a decisão de fl.122, no 

prazo de 15(quinze)dias.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25229 Nr: 100-95.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICHOLAS ANTHONY WHITING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL- 

SGF DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 1868-22.2016.811.0082

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335

 Diante da manifestação do exequente acostada às fls. 75/76, requerendo 

a extinção do presente executivo fiscal, informando o cancelamento do 

débito exequendo (CDA n. 20131239), JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80. [...]Dessa forma, uma vez que o 

exequente deu causa ao ajuizamento da execução, deve suportar os 

ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.Nesses 

termos, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), com fundamento no 

art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC, considerando a última atualização do 

débito, ocorrida em 14-6-2018, conforme fl. 79.Sem custas (art. 39, da Lei 

n. 6.830/80).Desde já, autorizo o levantamento da penhora realizada às 

fls. 28/31 em desfavor da DIAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP, devendo o executado ser intimado para 

apresentar dados bancários visando possibilitar a confecção do 

respectivo alvará judicial. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e 

arquivem-se os autos. P.R.I.CCuiabá, 1º de agosto de 2018.Rodrigo 

Roberto Curvo Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36754 Nr: 3168-82.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON ALVES, Cpf: 80184740100, 

Filiação: Maria de Fatima Alves, data de nascimento: 08/08/1978, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ELTON ALVES, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito descrito no artigo 

54, §1º, da Lei n. 9.605/98, em razão de ter causado poluição sonora em 

níveis tais que possam resultar danos à saúde humana, na data de 

05-05-2017. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal – 

indícios de autoria (fls. 11/12) e prova da materialidade (fls. 11/12 e 14/16) 

– e não sendo verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, 

do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) acusado(s), dando-o(s) 

como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela mencionado.3. Cite-se 

o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de dilação de 15 dias, deverá 

ser publicado em jornal de grande circulação, no diário oficial e afixado no 

átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de citação as regras do art. 

396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: 

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. §1.º A exceção será 

processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. 

§2.º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias".6. Não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, dê-se vista ao Ministério Público para que requeira o 

que entender necessário.7. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 2018.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31579 Nr: 2953-43.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DO P.VIEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER DO P.VIEIRA-ME, CNPJ: 

23901521000115, Inscrição Estadual: 00136095518. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra EDER DO P. VIEIRA ME, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito descrito no artigo 

46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, em razão de ter transportado 

madeira com guia florestal inválida em 28-09-2016. 2. Presentes os 

requisitos de admissibilidade da ação penal – indícios de autoria (fls. 25/26 

e 38/39) e prova da materialidade (fls. 17/20 e 47) – e não sendo 

verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, do CPP, recebo 

a denúncia oferecida contra o(s) acusado(s), dando-o(s) como incurso(s) 

nas penas do(s) artigo(s) nela mencionado.3. Cite-se o(s) réu(s), por 

edital, para que apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 

4. O edital, com prazo de dilação de 15 dias, deverá ser publicado em 

jornal de grande circulação, no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 

5. Faça consignar no ato de citação as regras do art. 396-A e seus 

parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. §1.º A exceção será 

processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. 

§2.º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias".6. Não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, dê-se vista ao Ministério Público para que requeira o 

que entender necessário.7. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho de 2018.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 01 de agosto de 2018

Eliana Montilha dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37720 Nr: 3742-08.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTUR TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VIOLADA, Tânia Regina Buchelt 

Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão do processo, 

sendo asssim, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

embargante para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41806 Nr: 2615-98.2018.811.0082

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Ortolan ME, GEROLIMO ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA- Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso, SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CONCEIÇÃO NEVES - 

OAB:14897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9614 Nr: 602-44.2009.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Oliveira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3472-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos ao patrono do requerente para fornecer dados bancários a fim de 

pagamento do RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8974 Nr: 1071-27.2008.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto da Glória LTDA - ME, José da 

Silva Fernandes, Antenor Fontoura, Dalva da Silva Fernandes Pereira, 

Cleber dos Santos Michelan Faria, Júlio César Fontoura, Antenor Fontoura 

E Cia LTDA - Madereira Fontoura LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:OAB 

11.470, Eduardo Augusto Bordini Manzeppi - OAB:9203, EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI-def. púb - OAB:oab/ 9.203, Silvano 

Ferreira dos Santos - OAB:6317-B, Teresinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972, Vitor Mendes Nunes Filho - OAB:14.037, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS. - OAB:OAB/ 9.203

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos ao setor de expedição para expedir o mandado para Faculdade 

Candido Rondon patrona dos réus JOSÉ DA SILVA FERNANDES e 

MADEREIRA ALTO DA GLÓRIA LTDA e o patrono da DALVA DA SILVA 

FERNANDES PEREIRA via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 1868-22.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerido, para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração interposto, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35549 Nr: 2394-52.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO URBANISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:OAB/MT 12.909

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que procedo a 

intimação do advogado João Carlos Polisel Ob/mt 12.919, para retirar junto 

a Secretaria a petição de Embargos à Execução para ser distribuída e não 

protocolado no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29652 Nr: 1385-89.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.D.C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Rosendo da 

Silva-Procurador do Municipio de Cuiabá-MT - OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Impulsiono nos termos da legislação vigente para INTIMAÇÃdo requerido 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição 

do perito (se for o caso), indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(CPC, art. 465, §1º).

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391952 Nr: 8717-13.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CÉSAR CRACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO GOMES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:44.467/GO

 11.Diante disso, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV e V, 110, 

114, inciso II e 119, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade 

das penas restritivas de liberdade e de multa de MILTON CÉSAR 

CRACCO.12.Por conseguinte, determino a expedição de alvará de soltura 

ao recuperando, deprecando-se ao juízo da vara de execuções penais da 

comarca de Goiânia/GO para o cumprimento.13.Após as comunicações de 

praxe, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.14.Cumpra-se e intime-se.Cuiabá/MT, 03 de setembro de 

2018.LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA- Juiz de Direito 

–

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391337 Nr: 5502-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de TIAGO BATISTA DO NASCIMENTO, na 

qual cumpre a pena unificada de 13 anos e 04 meses de reclusão.

2. No cálculo de pena de fl. 220 consta que o recuperando atingirá o 

requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto no dia 

09.09.2018.

3. O Atestado de conduta carcerária juntado à fl. 230 informa que o 

recuperando mantém BOM comportamento carcerário.

4. É o relato. Decido.

5. Sem delongas, tendo em vista que o recuperando atingirá o requisito 

objetivo para progressão ao regime semiaberto no dia 09.09.2018, 

determino seja oficiado à direção da unidade prisional requisitando a 

elaboração do estudo psicossocial do penitente.

6. Cumprida a determinação supra e aportada as informações, dê-se ao 

Ministério Público para fins de manifestação quanto a progressão de 

regime.

7. Após, tornem os autos conclusos.

8. Sem prejuízo, diante da data apontada no cálculo de fl. 220 para a 

progressão de regime, designo audiência para 03.10.2018, às 14h00min

9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 318038 Nr: 17421-11.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA SOUZA DE 

OLIVEIRA - OAB:24551/O

 1.A defesa formulou pedido de remição pelo trabalho baseado no 

atestado de fl. 126, mas o Ministério Público, consubstanciado nas 

disposições do art. 129 da LEP, manifestou-se contrariamente ao pedido 

por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos 

autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as 

atividades desenvolvidas, por fim, requereu a expedição de ofício à 

direção da PCE, solicitando informações acerca tro dos condenados que 

estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou 

horas instituto da remição, A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se 

o art. 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime 

apenas o atestado de não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo 

mesmo agente público.8.Destaco por fim que não há, por parte do 

Ministér io Públ ico, qualquer quest ionamento acerca da 

veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações 

nele contidas, de maneira que a simples invocação do disposto no art. 129 

da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em 

questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em 

lei.9.Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e 

na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público e, via de consequência, tendo em vista que o 

recuperando laborou 118 dias entre março a junho de 2018, declaro 

remidos 39 dias em favor do recuperando que deverão ser inseridos no 

novo cálculo de pena a ser realizado nos autos.10.Tendo em vista que o 

requisito objetivo será preenchido apenas em 17.02.2022, aguarde-se em 

cartório o seu cumprimento, devendo realizar-se novo cálculo no próximo 

ano, nos termos do art. 66, X, da LEP, com posterior conclusão.11.Por fim, 

expeça-se ofício à direção da Penitenciária Central do Estado-PCE, para 

que envie, com a máxima urgência, informações sobre o estado de saúde 

do recuperando e se o mesmo está recebendo atendimento médico 

adequado.Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 477412 Nr: 17246-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN LUIZ DA SILVA PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304

 (...) No mais, verifica-se que às fls. 141/142 foi juntada aos autos 

interposição de agravo em execução atacando decisão que teria negado 

pedido de indulto formulado pela defesa, cujo pedido, no entanto, não 

aponta a página do ato atacado tampouco a data em que foi proferido (...) 

Diante disso, determino seja intimado o referido advogado para, no prazo 

máximo de 10 dias, especificar qual ato judicial está sendo atacado ou 

informar desinteresse no prosseguimento do mesmo, já que houve 

renúncia ao mandato a ele outorgado.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509247 Nr: 2019-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DA CRUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05

Intimando:DRA. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON. OAB/MT: 9832

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Considerando que o sentenciado 

manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, INTIME-SE sua 

Defesa técnica para que apresentem suas razões recursais. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 163767 Nr: 11087-92.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR. OAB/MT: 18.098

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 17/08/2018_, às fls. 247/248, 

nos autos acima mencionados, na qual o réu ROBSON RODRIGUES DE 

FREITAS foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 520015 Nr: 12105-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. ANTONIO TRAJANO FILHO. OAB/MT: 7.098
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Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 23/08/2018, às fls. 

166/173, nos autos acima mencionados, na qual o réu PAULO MARCOS 

CEBALHO DA SILVA DIAS, foi condenado nas sanções do artigo 16 DA 

LEI N° 10.826/03, C/C ART. 244-B DA LEI N° 8.069/90, à pena de 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) 

dias-multa, regime aberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 308368 Nr: 7067-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DE ALMEIDA BERGER, ALESSANDRO 

APARECIDO DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 

10402/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

01/10/2018, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Revogo o despacho de folhas 135, na 

parte que determinou o desmembramento do feito com relação ao acusado 

Ari de Almeida Berger. 2- Homologo os pedidos de desistência, no que se 

refere as testemunhas do item 5. 3- Designo a continuação do presente 

ato para o dia 01/10/2018 às 15h00min. Saem as partes devidamente 

intimadas. Cumpra-se;

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 331161 Nr: 11505-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE THAIRES MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DA RÉ P/RESTITUIR FIANÇA

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Daiane Thaires Marques Silva, Cpf: 70747882100, Rg: 

29 39995-5 SESP MT Filiação: Odenil da Cruz Silva e Rutnéia Marques 

Santiago, data de nascimento: 08/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua Cinco, Bairro: Três Barras, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de promover o levantamento do montante (fiança) que lhe é devido, 

sob pena de não o fazendo no prazo legal, será dada destinação diversa 

ao mesmo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 433773 Nr: 9816-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RAMOS DE MORAES, DOUGLAS DA 

SILVA, ANDRÉ ARRUDA DE PAULA, EDUARDO RODRIGUES SANTOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15345, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901, RONEY DE 

ABREU MUNHOZ - OAB:11972, SEONIR ANTÔNIO JORGE - OAB:38641

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ. OAB/MT: 20.901 DRA. 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA. OAB/MT: 21291

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Decreto a revelia dos réus Lucas 

Ramos de Moraes e Douglas da Silva com base no art. 367 do CPP. 2 – 

Cumpra-se o disposto no item 7, com relação a apresentação de 

memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no 

prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 502739 Nr: 41755-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIO JOSE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Elizio Jose da Silva Pereira, Cpf: 28230299153 Filiação: 

Durval Jose Pereira e Daria Cecilia da Silva, data de nascimento: 

04/11/1963, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, solteiro(a), Endereço: 

Cras do Porto- Albergue, Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 155, § 4°, II, C/C ART. 69 DO CP, 

C/C ART. 19 DA LCP, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, 

devendo o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), 

na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo 

o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 399707 Nr: 3853-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOUGLAS GONÇALVES, IVONEI 

FERNANDES FERREIRA DE JESUS, JONNY JECKSON MORAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JAIRO DO CARMO 

FERREIRA - OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/MANIFESTAR SOBRE 

TESTEMUNHA

Prazo:05

Intimando:DR. JAIRO DO CARMO FERREIRA. OAB/MT: 15693

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar se tem interesse na oitiva da Vítima, caso 

tenha interesse, providenciar o endereço da mesma, para fins de 

intimação.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 2. 2 – Expeça-se carta precatória 

para a Comarca de Cascavel-PR, para o interrogatório do réu Jonny 

Jeckson Moraes de Oliveira. 3 - Decreto a revelia do réu Ivonei Fernandes 

Ferreira de Jesus com base no art. 367 do CPP, por estar em lugar incerto 

e não sabido. 4 – Intime-se o réu Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus, para 

constituir advogado no prazo de 10 dias. Não o fazendo, nomeio o Dr. 

Defensor Publico para seguir na defesa do réu. 5 – Intime-se o Dr. Jairo do 

Carmo Ferreira, para manifestar se tem interesse na oitiva da vitima. Caso 

tenha interesse, providenciar o endereço da mesma, para fins de 

intimação. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 322062 Nr: 1167-26.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON ORTIZ DE SOUZA, DOURIEDSON 

NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9475, Nilson Portela Ferreira - OAB:12925

 Intimo a defesa do Réu Valderson, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique uma conta bancaria pertencente ao acusado ou do seu patrono 

devidamente constituido, já que a conta indicada pertence a terceiros sem 

relação com os autos e sem poderes para receber o valor depositado nos 

autos.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 343184 Nr: 3245-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AILSON DELUQUI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé gabriel da silva junior - 

OAB:

 Código 343184

DESPACHO

Vistos em correição.

Uma vez que inexiste nos autos elementos de convicção capaz de levar a 

absolvição sumária do (a) acusado (a) (CPP/art. 397), designo o dia 28 de 

maio de 2019 às 16h00min, para audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 343184 Nr: 3245-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AILSON DELUQUI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé gabriel da silva junior - 

OAB:

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência de instrução 

designada para o dia 28/05/2019 às 16:00 hr que será realizada na sala 

de audiências da 5ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Cuiabá.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 478475 Nr: 18314-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER CAMPOS LEMES, RODRIGO DA 

SILVA, MAURICIO LEMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 (...). Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para 

o fim de CONDENAR os réus WENDER CAMPOS LEMES, RODRIGO DA 

SILVA e MAURICIO LEMES SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 

157, § 2º, II Código Penal. Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.A pena prevista 

no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de 

reclusão e pagamento de multa. WENDER CAMPOS LEMES: (...)..Assim, 

torno a pena em definitiva para o réu Wender Campos Lemes em 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

MAURICIO LEMES SILVA: (...). Assim, torno a pena em definitiva para o réu 

Mauricio Lemes Silva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa. RODRIGO DA SILVA: (...). Assim, torno a pena em 

definitiva para o réu Rodrigo da Silva em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Os réus Wender e 

Mauricio deverão iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, 

de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2º “b” do Código Penal. Faculto 

aos acusados o direito de apelar em liberdade. Por sua vez o acusado 

Rodrigo deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, face 

as circunstâncias analisadas na fixação da pena base e pelo fato de ser 

multireincidente, na forma do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal 

Brasileiro.(...)

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 530598 Nr: 22396-32.2018.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAN AFONSO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O

 INTIMAR A DRª RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB/MT 20267, PARA 

FINS NO DISPOSTO NO ART. 222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE 

FOI EXPEDIDO, EM 03/09/2018 CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE 

CÁCERES/MT, PARA INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ELAN AFONSO DA 

COSTA SILVA, BEM COMO INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE 

ACUSAÇÃO E DE DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 465372 Nr: 5266-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANDERSON RADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 "(...)Após, nos termos do artigo 600 do Código de Processo Penal, dê-se 

vista dos autos a Defesa para apresentar as Contrarrazões ao recurso 

interposto pelo Ministério Público.(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 494308 Nr: 33568-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MARLON OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:12.937

 Vistos etc.(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra o 

denunciado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

29/11/2018, às 16:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de Acusação e Defesa.Cite-se o acusado dos termos da 

ação e intime-o da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas e o 

advogado do réu, sendo este, via DJE.Notifique-se o Ministério 

Público.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517953 Nr: 10186-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto é tempestivo, 

assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513786 Nr: 6371-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18882, JUNIOR CESAR NORONHA - OAB:15391

 Certifico e dou fé que os recursos de apelação interpostos às fls. 167 e 

168 são tempestivos, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) 

patrono(s) constituído(s) para apresentação de contrarrazões recursais, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513664 Nr: 6267-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de restituição do veículo Ford Ka, de cor 

branca, placa PVS-8453, apreendido com o acusado Ademir Bispo de 

Oliveira, sob o argumento de que o referido veículo pertence a esposa do 

réu, Sra. Elaine dos Santos Ribeiro.Com vista dos autos, o representante 

do Ministério Público entendeu pelo indeferimento do pedido.É o relato. 

Decido.(...).Assim, uma vez que não há como se afirmar ainda se o veículo 

não era utilizado para o tráfico de drogas, INDEFIRO o pedido, ao menos 

até a prolação da sentença de mérito.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 380536 Nr: 22286-72.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MENDES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71.241/SP

 Ação Penal n.22286-72.2014 ( id.380536 )

Vistos.

R. Hoje.

Nada obstante o teor da certidão de fl. 63, observo que até o momento não 

foi apresentado a resposta à acusação.

Assim sendo, determino que se de vista do feito ao ilustre causídico 

mencionado no postulado de fls. 59 e v°, a fim de que apresente a referida 

peça processual.

 Após, CLS.

Cumpra.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349408 Nr: 10450-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON LEITE MENDES, ANDERSON 

BARBOSA DA SILVA, JONNY MOURA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

Intime-se a defesa do acusado Jonny Moura Boaventura para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao pedido de revogação da 

suspensão condicional do processo requerido pelo Parquet às fls. 
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385/388.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 148935 Nr: 16342-65.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que apenas a missiva expedida para 

oitiva da testemunha Maria José dos Santos Silva retornou sem 

cumprimento e que o Ministério Público já apresentou as alegações finais 

às fls. 301/306.

Desta feita, manifeste-se a defesa, no prazo de 5 dias, quanto a não 

localização da testemunha Maria José, conforme certidões de fls.326 e 

363, sob pena de ser reputada a desistência da oitiva.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 19606 Nr: 1097-29.2000.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO MÁRCIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY AUGUSTO DUARTE - 

OAB:4.420

 VISTOS ETC.

A formalidade necessária para identificação do depósito é entrave 

meramente burocrático que deve ser superado pela própria 

Administração, em especial porque o depósito de fl. 233 foi realizado 

atendendo as orientações dos servidores da SESP à fl. 223 e porque não 

há como desfazer a transferência já operada.

Desta feita, informe-se o servidor da SESP do acima exposto e 

arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162185 Nr: 9516-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que o prazo da missiva já expirou há mais de ano, o que 

viabiliza o julgamento da ação penal (art. 359 §2° do CPPM), abram-se 

vistas às partes para, no prazo de 8 dias, apresentarem alegações finais 

nos termos do art. 428 do CPPM.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 149296 Nr: 16617-14.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

20079

 VISTOS ETC.

A despeito dos argumentos veiculados nas razões recursais, MANTENHO 

a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos

Extraia-se cópia dos documentos atrelados à ação penal desde a sessão 

de julgamento até esta decisão para formação do instrumento.

Após, remetam-se as cópias que formam o instrumento ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso 

interposto, observando a Sra. Gestora Judiciária as formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 507739 Nr: 562-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO FERREIRA DE ANDRADE, 

ALBERTO CAVALCANTE RUFINO, JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que os réus constituíram advogados às fls. 274 e 276, não 

mais estão assistidos pela Defensoria Pública, mas pelos causídicos 

constituídos.

Anote-se o necessário no sistema Apolo e na capa dos autos em relação 

aos novos patronos dos réus.

Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração opostos às 

fls. 279/286.

Após, considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração 

opostos pela defesa, manifeste-se o Ministério Público no prazo de 2 dias 

em relação ao referido recurso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 166592 Nr: 13895-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS MAMORÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT

 VISTOS ETC.

Cumpra-se a sentença de fls. 267/269.

Após arquivem-se, procedendo-se às baixas, anotações e comunicações 

necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 319471 Nr: 19054-57.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CESAR DA CONCEIÇÃO, 

WHANDERSON VALADARES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR - 

OAB:21509/o, DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - OAB:20750, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida à fl. 452, 

tendo o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declinado da 

competência em favor desta Vara especializada (fls. 635/636).

Às fls. 641/643, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar, ratificou a denúncia ofertada às fls. 5/8 em desfavor dos policiais 

militares WAGNER CESAR DA CONCEIÇÃO e WHANDERSON VALADARES 

DE MORAES, referente ao crime previsto no art. 1°, II, da Lei nº 9.445/97 e 

desistiu das oitivas das testemunhas arroladas na inicial.
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 Deste modo, RATIFICO todos os atos processuais praticados pelo Juízo 

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, inclusive os decisórios, 

determinando o processamento da ação penal perante o JUÍZO 

SINGULAR.

 De outra feita, tendo em vista a limitação do rol de testemunhas previsto 

no art. 417, §2º, do CPPM, intimem-se as defesas para que, no prazo de 5 

dias, arrolem suas testemunhas conforme a disposição legal.

 Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório do 

réu será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. 

(STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 497340 Nr: 36476-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 355251 Nr: 17040-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 6.11.2018, às 14h15min, 

oportunidade em que serão realizadas as oitivas das testemunhas de 

defesa (arroladas à fl. 106) e o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 355251 Nr: 17040-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 “VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 355251 Nr: 17040-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Requisite-se réu para citação em cartório, nos termos do art. 277 do 

CPPM, ocasião em que deverá indicar defensor ou manifestar o desejo de 

ser assistido pela Defensoria Pública.

Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório do 

réu será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. 

(STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816).

DESIGNO sessão de instrução para o dia 27.03.2018, às 14h15min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de 

acusação.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 355251 Nr: 17040-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Vistos, etc.

Diante da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal de 

Justiça nos autos do expediente n.º 0005264-10.2017.8.11.0000, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar exclusivamente na 7 ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá, DEVOLVO os presentes autos sem 

despacho/decisão/sentença.

 Remetam-se conclusos, imediatamente, ao juiz competente.

Cumpra-se.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 510832 Nr: 3491-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Código: 510832

Vistos, etc.

Considerando que restou frustrada a audiência anteriormente designada 

nestes autos designo novo ato para o dia 17 de Setembro de 2018, às 

13h30min para cumprimento do ato deprecado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 318975 Nr: 18516-76.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYR WESLEY DE CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, DR. ADJALMA BOMDESPACHO DE 
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OLIVEIRA - OAB/MT 4.356 - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar quanto à 

homologação do laudo de insanidade, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161646 Nr: 8978-08.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO PEREIRA GOMES, 

WERLINTON SECUNDINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, JOSIANE FAUSTINO A. SABER - OAB:24.438/MT, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI - OAB:14519

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar as 

razões do recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 355652 Nr: 17499-34.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O

 Autos Código 355652

 Vistos,

Trata-se de analisar pedido de revogação da prisão preventiva elaborado 

pela defesa de Reinaldo Carlito Alvez de Souza às fls. 189/199.

A defesa afirma que o acusado não preenche mais os requisitos 

constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista sua 

residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 207/210 pelo indeferimento do 

pedido de liberdade.

Compulsando os autos, verifico que os motivos que levaram à decretação 

da prisão preventiva do acusado, além dos indícios de autoria de 

materialidade, foi o risco à garantia da ordem pública em razão da sua 

extensa ficha de antecedentes criminais.

 No entanto, em relação ao crime apurado nestes autos, tem-se que já se 

passaram mais de cinco anos, e conforme documento de fl. 200 é possível 

notar que o mesmo possui endereço fixo, o que torna invisível o risco à 

fuga do distrito da culpa e o consequente comprometimento da instrução 

processual, posto que não há evidências nos autos de ameaças à 

testemunhas.

 Diante destas circunstâncias, verifico que os motivos que ensejaram na 

decretação da prisão do acusado não mais subsistem, considerando 

ainda a perda da contemporaneidade em relação à data dos fatos.

O art. 316 do Código de Processo Penal é claro ao dispor da possibilidade 

da revogação da prisão preventiva se no correr do processo verificar a 

falta de motivos que subsistam na sua segregação.

 Feitas estas considerações, dada a ausência dos requisitos previstos no 

art. 312 do CPP neste momento, considerando ainda que a prisão é medida 

de exceção e que deve ser tomada somente quando as outras medidas 

diversas da prisão não forem suficientes, com suporte no art. 5º, inciso 

LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do CPP, defiro o pedido de fls. 

189/199 e REVOGO a prisão preventiva de REINALDO CARLITO ALVEZ 

DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO” mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares:

A) Comparecer trimestralmente em Juízo para informar e justificar suas 

atividades bem como informar eventual mudança de endereço;

B) Proibição de portar qualquer tipo de arma;

C) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem 

prévio aviso;

D) Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença.

Advirto ainda, que o descumprimento de quaisquer das medidas acima 

impostas, e demonstrado o cometimento de novos delitos, poderá ensejar 

na decretação de nova prisão preventiva nos termos do parágrafo único 

do art. 312 do Código de Processo Penal.

 EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado REINALDO 

CARLITO ALVEZ DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO”.

 Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema 

de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

Tendo em vista que na resposa à acusação não há preliminares a serem 

apresentadas, designo audiência de instrução para o dia 19 de novembro 

de 2018, às 14h00min, devendo intimar as testemunhas arroladas, o réu, 

expedindo-se carta precatória, se necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 116077 Nr: 3802-19.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO, JOSIMAR DE CASTRO 

SILVA, ANTONIO TAVARES DE LIMA, CARLOS EDUARDO COELHO DE 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.458, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - OAB:16527/MT, DR. ALEX 

JOSE DA SILVA - OAB/MT 9.053 - OAB:, JANAINA BARRETO 

PASSADORE - OAB:3978/TO, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Autos Código 116077

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que a determinação de fl. 629 para intimar 

o procurador do pronunciado Edson Ângelo a fim de que informe o atual 

endereço de seu cliente não foi cumprida.

 Assim, determino que cumpra o despacho de fl. 629, tendo em vista a 

necessidade de intimação pessoal do acusado dos termos da decisão de 

pronúncia, para depois proferir decisão quanto aos recursos interpostos.

 Com relação ao acusado Josimar de Castro Silva, considerando que para 

este a decisão de pronúncia já transitou em julgado, conforme certidão de 

fl. 619 proceda-se ao desmembramento do feito e encaminhe-o para a 

Primeira Vara Criminal com as cautelas de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504413 Nr: 43440-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

27/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratar de processo que envolve 

réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 06/11/2018, 

às 15:55 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 
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Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513062 Nr: 5717-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALMEIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

27/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratar de processo que envolve 

réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 06/11/2018, 

às 15:25 horas.

Quanto ao pedido de substituição das testemunhas formulado pela defesa 

à fl. 76, considerando que postulado em desacordo com as hipóteses 

prevista no art. 451 do CPC, isto é, sem a devida justificativa legal, 

INDEFIRO-O em conformidade com o parecer ministerial de fls. 77/78.

 No mais, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500857 Nr: 39883-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX HENDGES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

27/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratar de processo que envolve 

réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 06/11/2018, 

às 16:15 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507533 Nr: 357-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ROSENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

27/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratar de processo que envolve 

réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 06/11/2018, 

às 14:40 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504634 Nr: 43648-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a integrar a 2ª 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do dia 16/08/2018 

pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual 

sou Juíza Titular, e considerando que as audiências designadas para o dia 

27/09/2018 coincidiram com os horários de outras audiências previamente 

marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratar de processo que envolve 

réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 06/11/2018, 

às 15:00 horas.

Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 534332 Nr: 26065-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de inimar os advogados Valber Melo 

OAB/MT 8.927 e Artur Barros Freitas Osti OAB/MT 18.335 da audiência 

designada nos autos de Carta Precatória oriunda da Comarca de Rosário 

Oeste/MT, para o dia 25/09/2018 às 13h15min, neste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 363144 Nr: 2443-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JONATHAS 

BORGES HOSAKA OAB/MT 15.136, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 217/223, bem como para que, no prazo legal, apresente 

as contrarrazões ao recurso ministerial de fls. 224/229.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 350391 Nr: 11523-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 
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- OAB:6664

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, MILTON 

CORREA DE MORAES OAB/MT 6.664, para que tome ciência da audiência 

de interrogatório designada para o dia 04 de outubro de 2018 às 

13h00min, nos termos da decisão de fl. 516.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 334021 Nr: 14634-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLICE NUNES MAGALHAERS, LÁZARO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM OAB/MT 10.207 para que tome ciência da 

audiência designada para o dia 27 de setembro de 2018 às 13:15min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 345669 Nr: 6102-75.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, EDUARDO 

ORTT BARBOSA, EDILSON CAMPOS FRANCISCO, LEANDRO BORGES 

SOARES, JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT, THEMYSTOCLES 

NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT, ZOROASTRO 

CONSTANTINO TEIXEIRA - OAB:743

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, INTIMO as 

defesas dos acusados da r. sentença proferida às fls. 3354/3367, cuja 

parte dispositiva transcrevo a seguir: " DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA 

com o fim de CONDENAR: - TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, FATO 1, no 

art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO 26, no art. 157, § 2º, 

incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; FATO 36, no art. 157, § 2º, 

incisos I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71, Parágrafo 

Único (duas vezes) e 69 (concurso material, referente aos 1º fato), 

ambos do Código Penal, condenando à pena de 08 (oito) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor 

do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de 

cumprimento de pena FECHADO. - EDUARDO ORTT BARBOSA, alcunha 

“Edu”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO21, no 

art. 157, § 2º, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; FATO 25, no 

art. 157, § 2º, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71, 

Parágrafo Único (tres vezes) e 69 (concurso material, referente ao 1º 

fato), ambos do Código Penal; condenando à pena de 09 (nove) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor 

do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de 

cumprimento de pena FECHADO. - EDILSON CAMPOS FRANCISCO, 

alcunha “Buchinha”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código 

Penal FATO 33, no art. 157, § 2º, incisos I, II c/c art. 29, ambos do Código 

Penal; FATO 39, no art. 157, § 2º, incisos I, II c/c art. 29, ambos do Código 

Penal; c/c art. 71 (duas vezes) e 69 (concurso material, em relação ao 1º 

fato) do CP, condenando à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 

um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de cumprimento de pena 

FECHADO. - JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, alcunha “Sapo”: 

FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, e 62, II, ambos do Código Penal; 

FATO 33, no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 29 e 62, II, todos do Código 

Penal; FATO 34, no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 14, II, 29 e 62, II, 

todos do Código Penal, todos do Código Penal; c/c 71 (três vezes) art. 69 

(concurso material, relativo ao 1º fato) ambos do Código Penal, 08 (oito) 

anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando 

o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de 

cumprimento de pena FECHADO. - LEANDRO BORGES SOARES, cognome 

“Draga”: FATO 40, no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 69 do Código 

Penal, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) 

dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, 

regime inicial de cumprimento de pena FECHADO. - ABSOLVER: os 

acusados JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA pelo FATO 35 e 

EDUARDO ORTT BARBOSA pelo FATO 24, nos termos do art. 386, VII do 

CPP, pelo princípio do in dubio pro reo. DISPOSIÇÕES FINAIS. Condeno os 

réus ao pagamento das custas e despesas processuais, “pro rata”, 

dividindo-se as custas pelo número de réus. Eventual causa de isenção 

poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais. Expeça-se Guia de 

Execução após decisão em segunda instância, na forma da jurisprudência 

do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal. Remeta-se a arma 

apreendida à Unidade do Exército sediada nesta Comarca, para os fins de 

direito. Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão. Da sentença, 

intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, pessoalmente, 

indagando a ele sobre o desejo de recorrer. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se 

Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. 

Expeça-se mandado de prisão para os acusados LEANDRO BORGES 

SOARES, EDUARDO ORTT BARBOSA, TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA. 

Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2018. Marcos Faleiros da Silva - Juiz de 

Direito.”.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 323911 Nr: 3216-40.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CHAVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE OLIVEIRA - OAB:15.598

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, INTIMO a 

defesa do acusado da r. sentença proferida às fls. 187/188, cuja parte 

dispositiva transcrevo a seguir: "Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de PAULO CHAVES DE ABREU, em relação ao delito 

tipificado no art. 313 do Código Penal, com fundamento no artigo 89, § 5°, 

da Lei 9.099/95, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes 

autos.P.R.I. Após, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Às 

providências. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz 

de Direito.”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 411071 Nr: 15822-95.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Autos n. 15822-95.2015.811.0042 (Id. 411071).

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra SEBASTIÃO 

DA SILVA GREGÓRIO pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 

356, caput, do Código Penal.

Em 17/05/2016, foi realizada a Audiência de Suspensão Condicional do 

Processo, nos moldes do Art. 89 da Lei n. 9.503/97, oportunidade em que 

o acusado e sua defesa aceitaram as obrigações, sendo homologado por 
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este Juízo, e suspenso o processo por 02 (dois) anos.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do acusado em 

razão do cumprimento integral das obrigações impostas em audiência (fls. 

263/263-v).

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que o acusado cumpriu integralmente as condições de 

suspensão condicional do processo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO, devidamente qualificado nos autos, 

com relação ao delito tipificado no artigo 356, caput, do Código Penal, com 

fundamento no art. 89, § 5º da Lei 9.099/95.

EXPEÇA-SE o necessário. PROCEDAM-SE às necessárias baixas e 

anotações de estilo, e ARQUIVEM-SE os presentes autos.

P. R. I. Às providências.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 528065 Nr: 38166-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CHEN GUO QUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 38166-36.2016.811.0042 cód 528065

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: MAURO CHEN GUO QUIN

CITANDO(A, S): Réu(s): Mauro Chen Guo Quin, Cpf: 14620207802, Rg: 

3645238-5 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), natural de Chines-, casado(a), 

comerciante, Endereço: Av. Padre Arlindo Vieira, 610 Apto.. 132-A, Bairro: 

Vila das Mercês, Cidade: São Paulo-SP,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/06/2018

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta na denuncia a seguir resumida, para, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta.

RESUMO DA INICIAL: (...) Denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de 08 (oito) cidadãos, na qual lhes são imputadas 

as condutas de constituição de organização criminosa (art. 2º, da Lei nº. 

12.850/2013 – FATO 01), e estelionato (art. 171, “caput”, do CP – FATOS 

02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08), todos combinados na forma do art. 69, do 

Código Penal(...)

DESPACHO: (...) Nos autos desmembrados, PROCEDA-SE a citação e 

intimação do acusado Mauro Chen Guo Quin, via edital para apresentar 

resposta à acusação, nos termos do artigo 361, do CPP. - Decorrido o 

prazo do edital sem que o acusado tenha comparecido ou constituído 

patrono nos autos, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar 

acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva e produção 

antecipada de provas, em relação ao acusado Mauro Chen Guo Quin. (...)

Eu, Marly Savassa, digitei.

 Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2018.

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 52/2007-CGJ

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1029079-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. R. C. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. D. S. A. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1029079-71.2018.8.11.0041. PARTE AUTORA: 

LAYSE JOSIELY RIBEIRO CRUZ, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO PARTE RÉ: RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

LAYSE JOSIELY RIBEIRO CRUZ nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pela prática de crimes apenados pelo Código Penal, por parte 

do requerido, RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). Com relação ao pedido de 

ENCAMINHAMENTO DA OFENDIDA E SEUS DEPENDENTES A PROGRAMA 

OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO OU ATENDIMENTO (art. 23, I, da 

Lei nº 11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. INDEFIRO o pedido de restituição de bens, eis que não 

existe a individualização do bem supostamente subtraído pelo agressor. 

No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 
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11.340/06. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de setembro de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: LAYSE JOSIELY RIBEIRO CRUZ, Endereço: Rua C, Quadra 

16, Casa 03, Bairro Res. Nilce Paes Barreto, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99263-4553. Requerido: RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO, Endereço: 

Rua 87, nº 14, Quadra 15, 14, Bairro CPA III, Setor I, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99269-3631.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 441043 Nr: 17630-04.2016.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, RAFAEL PERES DO PINHO - OAB:17.896/0-MT, Silvia 

Cristina Wanderlinde - OAB:11622-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido em apreço e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 15/17, 

mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) 

anos a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.Por derradeiro, não é 

demais anotar que, se o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas 

protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as 

cautelas de estilo.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 31 de agosto de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 476468 Nr: 16330-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Cód. 476468

VISTOS.

Diante da certidão de fls. 80, INTIME-SE a Defesa, para indicar o endereço 

atualizado do acusado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, apresentado novo endereço do acusado, intime-se o mesmo acerca 

da sentença penal condenatória de fls. 73/78, FAZENDO CONSTAR NO 

MANDADO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ INDAGAR O 

ACUSADO SE DESEJA RECORRER.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 459472 Nr: 36897-59.2016.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINETE RODRIGUES DE 

ARAUJO - OAB:11074

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido em apreço e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 18/19, 

mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 (três) 

anos a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas.Por derradeiro, não é 

demais anotar que, se o caso, diante de novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação das medidas 

protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o presente feito com as 

cautelas de estilo.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 03 de setembro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 874-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDBI, MVBDBI, MI, MBDBI, PBDBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB/MT 12.815 - OAB:, GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:18609, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

GERSON LEVY RABONE PALMA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 480107 Nr: 19909-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDRA, TADRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANE PAREJA - OAB:4249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

JEANE PAREJA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e apreensão do 

mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379164 Nr: 20812-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSM, LIDIANE DE SANTANA MARTINS, LIDIANE DE 

SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MUNHOZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamille Clara Alves Adamczyk - 

OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO BASILIO DE SOUZA 

LIMA - OAB:10.183/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 
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JOÃO BATISTA BENETI, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e apreensão do 

mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 497345 Nr: 36481-57.2017.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Rodrigo Correa da 

Silva - OAB:24421

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA, via DJE, para que, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e 

busca e apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331708 Nr: 12152-54.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257/B

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

JOSÉ PIRES DE ANDRADE, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 534553 Nr: 26270-25.2018.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORREA - OAB:14271/MT, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA 

- OAB:14049

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 460789 Nr: 606-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DONEGA - 

OAB:12034

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

THIAGO ALVES DONEGA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495455 Nr: 34689-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARSON SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Padilha E Silva - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 427232 Nr: 2549-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 535911 Nr: 27544-24.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 

320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 05/11/2018, às 

15h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, conforme 

estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será realizada pelo 

conciliador desse juízo, o qual devera observar o procedimento descrito 

no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as partes sobre os 

custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do 

provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas pela lei de 

assistência judiciária.

II. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).

III. Cite-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se realizar 

com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.

IV. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

V. Não estando presentes a prima facie os requisitos do art. 976 do CPC, 

deixo de suscitar incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, 

art. 977, I).

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 516355 Nr: 8751-37.2018.811.0042

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BAFDOC, RMC, BAFDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 XXII.Posto isto, pelos fundamentos Posto isto, em consonância com os 

fundamentos retro expendidos:§defiro o pedido liminar de guarda 

provisória em favor do autor e, por corolário, concedo a guarda provisória 

da menor R. M. C. em favor de seu genitor Benedito Antônio Ferreira de 

Oliveira Couto, ora autor.§determino que a equipe multidisciplinar do juízo 

proceda estudo psicossocial bimestral com os envolvidos, até a data da 

instrução, conforme pugnado pelo MP.§defiro parcialmente o pedido liminar 

de fixação de alimentos provisórios em favor do menor R. M. C. e, por 

corolário, arbitro alimentos provisórios mensais no importe correspondente 

a 15% (quinze por cento) do salário mínimo, importe este que deverá ser 

depositado pela requerida em conta bancária em nome da menor (fl. 09 e 

17).§Regulamento provisoriamente o direito de visitas do autor a sua filha 

menor:®a requerida poderá pegar a menor, diretamente na escola, em 

finais de semana alternados, na sexta-feira, no horário de saída da aula, 

devendo devolver a menor na segunda-feira, diretamente na escola, no 

início do horário das aulas;®no dia dos pais a menor deverá passar o dia 

com o pai;®no dia das mães a menor deverá passar o dia com a 

mãe;®nas festividades de final de ano a menor ficará com os pais de 

forma alternada (o natal com um e o fim de ano com outro);®as férias 

escolares da menor deverão ser divididas entre as partes, em 50% para 

cada uma das partes;®nas datas de aniversários dos avós paternos a 

menor deverá passar com o requerido;®nas datas de aniversários dos 

a v ó s  m a t e r n o s  a  m e n o r  d e v e r á  p a s s a r  c o m  a 

requerente.XXIII.Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais 

(CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do 

pedido (CPC, art. 332), designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018, às 13h20min, observando a antecedência mínima de 30 

dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 527064 Nr: 19003-02.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCM, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAFDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, ante ao reconhecimento da litispendência, extingo o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 , V, do CPC.VI.Condeno 

as autoraa ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao 

pagamento de honorários, haja vista que sequer se formou a relação 

processual.VII.A exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e 

somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, a credora demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do 

CPC.VIII.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385113 Nr: 27153-11.2014.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384341 Nr: 26332-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sebastiao moura - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Vistos etc.

Considerando a não devolução do mandado de intimação do acusado pelo 

oficial de justiça, bem como a ausência do patrono do réu, redesigno o 

presente ato para o dia 04 de outubro de 2018 às 15h00min.

Certifique a gestora desta vara se o mandado de fl. 114 foi devidamente 

cumprido.

Sendo negativa a certidão, intime-se o meirinho para que proceda a 

devolução do mandado devidamente cumprido em 48 horas e apresente 

justificativa.

Indefiro, parcialmente, a cota ministerial, tendo em vista que não há 

previsão legal para que seja realizada a intimação pessoal do advogado.

Intime-se o patrono do acusado via DJE, para que tome ciência do ato e 

informe o endereço atualizado do réu.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se os faltantes.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 412822 Nr: 17674-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Soares de Miranda - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Soares de Miranda - 

OAB:15123

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

DAVI SOARES DE MIRANDA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 312142 Nr: 10478-75.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCADS, RFAC, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:12.937, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT, VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

ENOQUE DA SILVA SAMPAIO , via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

Varas Especializadas da Infância e Juventude
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1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 84442 Nr: 558-43.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 Vistos etc..,

I – Com fulcro no artigo 523, § 3.º do CPC, e artigo 831 a 835, ambos do 

CPC, determino que:

a) Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que realize a 

retificação e classificação correta dos autos no Sistema Apollo, para que 

passe a constar como: Cumprimento de Sentença, após, troque-se a 

etiqueta.

b) Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem 

indicado às fls. 36, devendo ser observado pelo Oficial de Justiça o 

disposto no artigo 838 do CPC .

c) Conste no mandado de penhora a advertência do artigo 847 do mesmo 

diploma legal.

II – Após, voltem-me conclusos.

III – As providências.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 122956 Nr: 3987-79.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paula Larissa Camargo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Delcidio Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - 

OAB:8340-B/MT

 Vistos.

Revogo em parte a decisão de fls. 75, haja vista que ao contrário do 

entendimento empossado na decisão, a queixa-crime juntada aos autos 

preencheu o requisito previsto no artigo 30, do CPP, eis que a querelante 

assinou a queixa crime juntamente com o profissional que a assiste, 

circunstância que revela que a querelante consentiu com seus termos, 

viabilizando a sua responsabilidade por eventual denunciação caluniosa, 

consoante se verifica às fls. 19.

Outrossim, verifica-se que foi apresentada defesa escrita quanto aos 

fatos descritos na queixa crime, estando pendente somete a defesa 

escrita quanto a denúncia ofertada, assim, considerando que foi requerido 

às fls. 79/80 a restituição do prazo para apresentação de defesa quanto 

aos termos da denúncia, haja vista que não foi possível fazê-la por não ter 

tido acesso aos autos, pois os mesmos se encontravam em carga para a 

entidade do Ministério Público, DEFIRO o pedido encartado às fls. 79/80 e 

DETERMINO que dê-se baixa na audiência designada para dia 04/09/2018 

às 14h00min e CITE-SE o querelado, para apresentar defesa escrita 

quanto aos termos da denúncia ofertada às fls. 72/74, conforme já 

determinado às fls. 75.

Com a apresentação desta, voltem-me conclusos.

Às providências.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500111-87.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

LEONIDAS BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade da parte Credora fornecer os 

dados bancários. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Reynaldo B. da F. 

Accioly Junior

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503371-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

JANUARIO DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc.Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença.Intime-se a parte ré, encaminhando em anexo cópia da 

sentença, para que cumpra a obrigação e a comprove documentalmente 

nos autos (art. 12° da Lei 12.153/2009), no prazo de 30 (trinta) 

dias.Eventual impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer (art. 525 

do CPC), deve ser deduzida através de simples petição, nestes autos. 

Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015619-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ERICO FRANK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015619-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ERICO FRANK REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração de 

decisão que indeferiu a liminar. O pedido foi indeferido no ID 13783151, em 

razão de não se identificar a presença dos requisitos próprios ao 

deferimento da tutela de urgência. Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de 

reconsideração, notadamente diante da ausência de elementos que 

alterem o quadro fático inicialmente delineado quanto à probabilidade do 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017497-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)
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MINISTERIO DA SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017497-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

SIQUEIRA CAVALCANTE REQUERIDO: MINISTERIO DA SAUDE, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando 

comprovante de endereço e orçamento do pedido pleiteado para fins de 

verificação da competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar o presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, retorne os autos em conclusão para prosseguimento do feito. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020222-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020222-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS GUEDES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, INSTITUTO 

MACHADO PEREIRA Vistos, Intime-se a parte autora para juntar o 

documento de ID 14059360 redigitalizado de forma integral, no prazo de 15 

dias, haja vista que a cópia anexada não mostra o nome do laboratório e, 

além disso, aparenta indicar um endereço na cidade de Sorocaba/SP, 

diferente daquele informado na petição inicial quanto ao segundo 

requerido. Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que 

se manifeste sobre o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de posterior 

contestação, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006951-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAIS LINJARDI LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1006951-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LAIS LINJARDI LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que foi 

deferida ordem liminar pela Turma Recursal no Agravo de Instrumento 

interposto pela parte autora ID 14583986. Em face da notícia de 

descumprimento da liminar, a parte autora requer providências que 

imponham o efetivo cumprimento da decisão. Antecedendo tal pedido, 

determina-se a intimação: 01) do servidor que estiver no exercício do seu 

cargo na Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária e o Gestor 

Municipal de Saúde para efetivarem, no prazo máximo de 03 (três) dias, o 

cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por 

e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do requerido para, no prazo de 03 

(três) dias, informar todas as providências administrativas adotadas para 

cumprimento da ordem, ou, ainda faculta-se que informe o último 

fornecedor contratado, por licitação ou compra direta, para a aquisição do 

medicamento e o valor firmado[1], sob pena de bloqueio do valor 

necessário para a aquisição do medicamento. 03) da parte autora para 

juntar no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento pleiteado, levando 

em consideração o princípio ativo, mas que conste a informação da 

marca/laboratório que está sendo orçada, devendo apresentar as 

diversas marcas existentes no mercado e com quantidades variadas por 

caixa, com informações dos dados bancários da farmácia e o número de 

C.N.P.J., no prazo de 10 (dez) dias. Embora já tenham sido enviados os 

documentos dos autos, determina-se que faça acompanhar ao mandado 

cópia dos documentos médicos, da decisão judicial e dos documentos 

pessoais da parte autora, a fim de tentar agilizar o procedimento por parte 

dos requeridos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito [1] Enunciado 53 - aprovado na Segunda Jornada de Direito da 

Saúde – CNJ – Saúde Pública – Mesmo quando já efetuado o bloqueio de 

numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser 

facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada 

vinculada ao SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pela CMED.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027686-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARO NIXON RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES (ADVOGADO(A))

JOSUEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1027686-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NAZARO NIXON RIBEIRO 

OLIVEIRA, JOSUEL ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: AGENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Processo com erro de cadastro na distribuição. 

Promova a secretaria alteração do polo passivo no sistema PJe para 

constar como requerido o ESTADO DE MATO GROSSO, conforme petição 

inicial. Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que 

se manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de 

tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500664-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ROSEMARY RODRIGUES DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Credora, 

para fornecer os dados bancários. Cuiabá-MT. 04 de setembro de 2018 

Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1002222-79.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

JESSICA DANIELLE CAPELLASSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

“(...) Cumprindo a determinação do R Despacho ID 12063872, intime-se a 

parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a 

satisfação da obrigação de fazer. Conforme IDS 14368882 e 14368901, 

juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002857-60.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

HEDYNEIA LUZIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:"Vistos etc.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte ré, encaminhando, em anexo, cópia da sentença, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação e a comprove 

documentalmente nos autos (art. 12° da Lei 12.153/2009). Eventual 
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impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer (art. 525 do CPC), 

deve ser deduzida através de simples petição, nestes autos. Decorrido o 

prazo para cumprimento da obrigação de fazer, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito. Intimem-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA DE DIREITO .”OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003159-89.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO CRUZ MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534, CPC.Intime-se o executado para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito.”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERGISTO SIMAO (REQUERENTE)

ERNESTINA ROSA SIMAO (REQUERENTE)

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001663-88.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EVERGISTO SIMAO, 

ERNESTINA ROSA SIMAO REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de alvará judicial. Consta nos autos a 

certidão de óbito na qual se identifica que o de cujus deixou bens a 

inventariar. Instados a se manifestar sobre eventual retificação do 

assento de óbito, sobreveio a petição de ID 14206206 na qual os 

interessados informam “a existência de abertura de inventário pela 

Defensoria Pública, sob o n.º 1021906-64.2016.8.11.0041 – 4.ª Vara 

Família – Cuiabá – MT." Portanto, não sendo possível a liberação de 

valores por autoridade judicial distinta da que conduz o processo de 

inventário em trâmite, cabe ao juízo da 4a. Vara de Família de Cuiabá 

deliberar sobre os bens do espolio. A propósito: Ementa: ALVARÁ 

JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE 

INVENTÁRIO. Havendo bens em nome dos de cujus a partilhar, inviável a 

expedição de alvará sem a abertura do inventário. Ante a notícia do 

falecimento e da ciência da existência de bens a inventariar, de ser 

desconstituída a sentença, para dar prosseguimento ao feito como 

inventário. Apelação parcialmente provida, de plano. (TJRS - Apelação 

Cível Nº 70066349317, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/11/2015). Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de liberação de alvará judicial por incompetência 

deste Juizado e determina-se a extinção do procedimento com amparo no 

art. 51 da Lei 9.099/95. Não havendo recurso, arquive-se. Intime-se. 

Cuiabá, 4 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504490-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504490-03.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504708-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504708-31.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504711-83.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504711-83.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504713-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504713-53.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505179-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505179-81.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505182-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505182-36.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500826-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500826-61.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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